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పరిచయం 

ఊహ తెలిసిననాటినుండి ఊపిరి ఆగేవరకు సాహిత్యసేవే సర్వస్వంగా 

జీవించిన ధన్యజీవులలో ధర్మారావుగారొకరు, 

86 సంవత్సరాల సుదీర్ద జీవితంలో వారు స్పృశించని సాహిత్య 

పార్శ్వం, లేదు. విశిష్టతను నిరూపించుకోని రంగం లేదు, 

పద్య కవిత్వంతో మొదలైన వారి వ్యాసంగం నాటకాలు, నాటి 

కలు, నవలలు, పరిశోధనలు, ప్మతికారచన, సినిమా మాటల, పాటల రచన. 

ఇలా బహుముఖాలుగా సాగింది. తల్లి ద్వారా ఆం ధంలోను, తం|డిద్వారా 

ఆంగ్లంలోను అభినివేశం పొంది, ఏీరు ఉభయభాషా |ప్రవీణులై నారు. 

జీవనోపాధితై ఎన్నో వృత్తులు చేపటారు. బరంపురంనుండి మదాను, 

తమిళనాడ్లోని ఊర్కా_డ్ సంస్థానం - ఒకటేమిటి ఆం్యధలోని అన్ని పట్టణాల 

లోనూ ఎన్పుడో ఒకప్పుడు వీరు వృ తిరీత్యా నివసించిన వారే. హెచ్చు కాలం 
ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో నున్నందున శోతలకు బోధవడే విధంగా రాయాలి, 
మాట్లాడాలి _ ఆనే వాస్తవం, వీరికి వూర్తిగా జీర్ణమెంది. జమీం దార్హ పేబ్లలకు 

ట్యూటర్ గా ఉండే అనుభవమూ, స్యయంగా సామాన్య తరగతి జీవితాను 

భవమూ, వీరికి సమాజంలోని ఆర్థిక, సామాజిక అంతరాలను ఆవగాహన చేను 

కునేందుకు తోడ్పడ్డది. 
సాహిత్య పిపాసతో పాటు, సంఘ సంస్కరణ దీక్ష, ఆది నుండి 

అంతం వరకు వీరిని నీడలా వెంటాడిన ద్వితీయ (పకృతి. మాట ఎంత పదు 

నైనా, మనసు మొదటినుండి మెతన. సాత్వికం వీరి ఆలోచనా విధానంలో 

ఆంతర్భాగం. 

ఈ అన్ని కారణాల వలన ఆంతర్మధనం, ఆత్మ పరిశీలన వారికి స్వత 
సిద్దంగా అలవడ్డ ది. ఏర |గాంథికవాది సంపూర్ణ వ్యావహారిక వాదిగా మార 
టాసికి ఇవన్నీ కారణాలు. పాత పాశీని వదలి కొత పాళీని చేపట్టారు. 
ముఖ్యంగా వ్మ్యతికారంగంలో వీరి ప్రవేశం భాషా వివ్షవానికే తోవ తీసింది. 
సమదర్శిని, (పజామ్మిత, జనవాణి, కాగడా, తిరిగి జనవాణి -_- ఈ ప్మతిక 

tii 



లను పీరు తీర్చిదిద్దారు. ఆ పత్రికలు వీరిని తీర్చిదిద్దాయి. 

కాల (పవాహంలో (బాహ్మణేతరోద్యమం, జస్టిస్ పార్టీ, పేపుల్చు పార్టి 

లతో వీరికి సాహచర్యం ఏర్పడినా, అవన్నీ తాత్కాలికం. పఏీరితో ఆంతర్వాపా 

నిగా ఉన్న సాహిత్య సంస్క_రణాభిలాష వ్య కీకరణకు సాధనాలు మాత మే. 

జీవితంలో సగభాగం గడిచిన పిమ్మట ఏరి ఆలోచనలు, భావనలు 

మరింత విస్తరించి, వాగుపక్ష ఉద్యమాలను మనస్సూ ర్రిగా ఆశీర్వదించే స్థితికి 

రావటం ఎంతో హర్షణీయ పరిణామం. 

తెనాలిలో జరిగిన [పథమ అభ్యుదయ రచయితల మవాసభలో వీరి 

ఆధ్యకోపన్యాసం ఇందుకొక మచ్చుతునక. గతాన్ని గురించిన విశ్లేషణ, 

భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకత్వం _ రెంటిలోనూ ఈ (ప్రసంగం ఆదర్శప్రాయం, 

నాటి నుండి జీవితాంతం వరకు అభ్యుదయ రచయితల ఉద్యమం, కాంతి 

ఉద్యమం, ఇత్యాది ఉద్యమాలన్నింటితోను భీరు తాదాత్మ్యం పొందారు. 

సుదిర్తమెన ఈ |క్రమాన్నంతా రచయిత ఏటుకూరి ]పసాద్ తన 

సిద్ధాంత [గంథంలో శ కిమంతంగా వివరించారు. ధర్మారావుగారికి చివరి 

రోజులలో సాహిత్య అంతేవాసిగా ఉన్న రచయిత, పాత పాళీ నుండి కొత్త 

పాళీకి మారిన ధర్మారావుగారి సాహితీ జీవితాన్ని సమర్దవంతంగా విశ్తేషించారు, 

వివరించారు. 

కాగా సామాజిక పరిశోధనలకు చెందిన వీరి రచనల "పె కొంత భిన్నాభి 

(పాయానికి ఆస్కారం లేకపోలేదు. 

సంతానోత్చ తి ప్రధాన సమస్య అయిన ఆతి పాచీనకాలంలో, సౌభాగ్య 

తం|తం, మానవుని ఆలోచనను వభావితం చేసిన ముఖ్యాంకాలలో ఒకటి. 

కాగా కాలం గడిచిన కొద్ద ఇతరేతర భావనలు, అవసరాలు, విలువలు [వవే 

శించి, సంస్కృతీ |ప్రవాహాన్నే మార్చి వేశాయి. మొదటి మెట్టును, దశను 
విస్మరించేటంతగా ఈ మార్పు జరిగింది. 

తం|తం, యం|తం, మంతం - అన్నీ ఒకే మూఢవిశ్వాసం పె ఆధార 

పడిన [భమలు. వేల సంవత్సరాల చరిత |కమంతో వేర్వేరు వర్ల, వర్ణ అను 

బంధాలతో ఇవి సమూలంగా మార్పు చెందాయి. "హేయమైన తాంతిక వామా 

చారాలకు ఒకటి తోవ తీసింది. దేవాలయ నిర్మాణం వూజావిధులతో 

కూడిన మధ్యేమార్గానికి మరొకటి ఆలంబన అయింది. సాత్విక [పధానమైన 
జ్ఞాన మార్గానికి మూడోది బాట వేసీంది. 

ఆనాటి చార్మోతక సత్యం ఈనాటి భావజాలం దృష్ట్యా వివరించే కృషి 

సు! 
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ఎంతో జటిలమైంది. ఈ రంగంలో ఇంకా ఎంతో విశ్లేషణ, వివరణ అవ 

నరం. ధర్మారావుగారి వరిక్షోధనలు ఇందుకు తొలి (ప్రాతిపదిక మా్యతమే. 
అన్నిటిసీ మించి తాతాజీ వ్యక్తిత్వం మహోన్నత మైంది. మ్మిశాంతి 

దశలో హెదాబాద్లో వారు నిర్వహించిన బహుముఖ సాహితీ కార్యక్రమా 

లన్నిటితలోనూ ఈ ఉదార గంభీర వవృతి అడుగడుగునా వ్య కమౌతూ 

వచ్చింది. రచయిత ఈ అంశాన్ని కూడా సమర్థ వంతంగా చి|తించారు. 

సిద్దాంత గంశాలను వెలువరించటానికి పచురణ కరలు కొంచెం 

వెనకాడతారు. ఇంత భారమైన రచనలను పాఠకులు ఆదరిసారా ఆనీ సంశ 

యిస్తారు. 

మాకూ అలాంటి కించిత్ [పశ్న రాక పోలేదు. 

ఆయినా, నలభై ఏండ్ల పాటు వామపక్ష ఉద్యమాలతోను, విశాలాం[ధ 

సంస్థలతోను అత్యంత సన్నిహితత్వం కలిగిన ధర్మారావు గారి సాహితీ జీవిత 

చరిత తవ్పక పాఠకుల ఆదరణకు పాతం కాగలదని విశ్వసిసున్నాము. 

రచయిత ఏటుకూరి |వసాద్ అభ్యుదయ గేయ రచయితగా సాహితీ 

రంగంతో (ప్రవేశించాడు. ఆవేశ పూరితమైన గేయరచనలో వలెనే నిరా 

వేశమూ, వస్తుగతమూ అయిన పరిశోధనా రంగంలోను పరిణతి సాధించాడు. 
ఇంతకుముందే ““కాం పెల్ల జనార్దనరావు జీవితం సాహిత్యం” _(గంథానికి 

సంపాదకత్వం వహించి లబ్ద పతిష్టుడ య్యాడు. 

ఇలాంటి ఉతమ [(గంథాన్ని (ప్రచురించే అవకాశం లభించినండుకు 

మా (పచురణాలయం తరపున రచయితకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము. 

ఇటు 

విజయవాడ ఏటుకూరు బలరామమూర్తి 

ఏ1 .6.89 నంపాదకుడు, 

విశాలాంధ పబ్లిషింగ్ హౌస్. 



సవినయంగా. ... 

యువకులనూ _ వృద్దులనూ, సాహితీవేత లనూ న్ సాహిత్యాభిమాను 

లనూ సమానంగా ఉ తేజపర్చే పుసకాలను రాసిన వ్య కి తాపీ ధర్మారావు. 

సామాజిక రుగ్మతలమీద చండపరశువెత్తి, అంధ ఆచారాలనూ __ మూఢ 

నమ్మకాలనూ - ఎండగడూ సంస్కరణదిశగా కదలండని సాహితీ శంఖం 

పూరించిన తాతాజీగా యువతరానికి తెలిస్తే పరిశోధనా రంగంలో కొత 

[ప్రమాణాలు నెలకొల్పుతూ (పాచీన సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చెయ్యాల్సిన 

తీరుతెన్నులు వివరించిన వ్యకి తాపీ విజయ విలాసానికి పర్యాయపదంగా 

వండితమండలికి తెలుసు. 

పీరి జీవితం-. రచనలు అన్న అంశం డాక్టరేట్ కోసం వరిశోధ 

నకు తీసుకున్న తర్వాత గాసీ, ఇందులోని లోతు తెలీలేదు. ఓ సందర్భంలో 

నార్ల “ఆనాటి సమస్త రంగాల్లోనూ తాపీ కృషిచేశాడు. అగ్రగామి ఆయ్యాడు 

అయితే ఏ ఒక్క. రంగాన్నో పట్టుకోనుం టే భారతదేశమే కాదు |పపంచమే 

గర్వించదగ్గ వ్యకి అయ్యేవాడు. తన శకి సామర్ద్యాలను పలు రంగాల్లో 

విభజించుకొని ఆన్నిటా విరా[డూపం ప్రదర్శించినవాడుగా మిగులాడు ” అనడం 

స్వభావో క్రి. 

ఇన్ని రంగాలనూ స్పృశించటం నాకు తప్పనందువల్ర (గంథం 

పెద్దదైంది. ఆయా రంగాల పూర్వాపరాల నేపథ్యంలో తాపీ స్థానాన్ని 

ఆంచనా వెయ్యడానికి చాలా వివరాల |పస్తావనా తప్పనిసరైంది. ముఖ్యంగా 

“రావేలుగలవాడ రార పొలిగాడి - అన్న [పకరణంలో సామాజిక మానవ 

థాస్తాంలనూ - సిద్దాంతాలనూ, వీరి రచనల మూలతత్యాల విశ దీకరణకు 

అన్వయించే ప్రయత్నం జరిగింది, ఇప్పటివరకూ వచ్చిన పలువురు మేధావుల 

ఆలోచనలే ఆకరాలుగా |గహించా. సిద్ధాంతాల అన్వయంలో భేదాభి పాయా 

లుండడం సహజం. దొరికిన సమాచారం, చూసే చూపూ ఏటికి కారణం. ఏ 

ఆబిపాయాలైనా, ఎవరి నమ్మకాలనూ కించపర్చాలనే ఉద్దేశంతో రాసినవి 
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కావనీ మాతం నమ్మమని (పార్ధన. క్రొత్త ఆలోచనలూ - సూచనలూ అందిస్తే 

అవకాశం దొరికినప్పుడు గౌరవిసా. 

ఇక .... 

(గంథం ఇలా మీ ముందుకు రావడానికి వెనక వలువురి చేతి సాయం - 

మాట సాయం ఉంది. (పతి చిన్న అంశాన్నీ నిశితంగా చర్చించినవారు 

శీ రాంభట్ల కృష్ణమూ ర్రి. 

కొత భావాలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ వర్యవేకించినవారు ఆచార్య 

యస్. వి. రామారావు. 

ఆలోచనలు వివరించే [కమం బావుందని వెన్ను చరిచినవారు ఆచార్య 

కొత్తపల్రి వీరభ[దరావు, ఆచార్య మద్దూరి సుబ్బారెడ్డి. 

తాతాజీ కుటుంబ సభ్యులూ, ముఖ్యంగా తాపీ మోహన్రావు, తాపీ 

సరోజిని, చాణక్య గారలు ఆందించిన సహకారం గొపది. ఆందిన సమాచా 

రాన్ని పునర్విమర్శ చేసుకోవడంలో సుమారు 80 మంది వ్యక్తులు - శ్రీశ్రీ 
ముం ౦ నుండి నేటితరం దాకా అనేక రంగాలలోని ముఖ్యులు - 

సాయవడ్డారు. బరంపురం నుండి మదాసువరకూ చాలా [గ్రంథాలయాలు 

తోడ్పడ్డాయి. (పధానంగా హైదరాబాదులోని నాలార్ జంగ్ మ్యూజియం 

గంశాలయం. ఫోటోల సేకరణలో ఎందరో సాయపడ్డారు. ఫోటోల 

రీ కాపీయింగ్ విషయంలో డాక్టర్ నోహాన్ సింగ్ , కీ ర్రిశేషులు చం|దంగార్భ 

తోడ్పాటు పెద్దది. 

విశాలాం|ధ |పచురణాలయం ముందుకొచ్చి తమ పచురణగా 

దీన్నితేవడం నేను జీవితాంతం గర్వించి గౌరవించదగ్గ ఆంశం. 

పరిచయం ఆంటూ చిన్న పీఠిక రాసి మా అన్నగారు శ్రీ ఏటుకూరు 

బలరామ్మూ ర్తి నన్ను మన్నించారు. 

మతులు డాక్టర్ అక్కిరాజు రమాపతిరావు, శ్రీ ఆర్వీ రామారావు, 

శ్రీ కె. చిరంజీవి గార్హ శ్రద్ద గంథంలో అడుగడుగునా కన్పిస్తూంది. ఈ 

సిద్దాంత [గంథం ఆధారంగా శ్రీ తాపీ మోహన్రావు “తాపీ ధర్మారావు 

జీవితం _ సాహిత్యం” అన్న చిన్న పు_సకం రాశారు యిప్పటికే. 

ఆ్మగవాల్ శిక్షా సమితీ, నేను పనిచేసున్న యస్ డి. సింగ్నోడియా 

ఆర్ట్స్ ఆండ్ కామర్స్ కాలేజి ప్రిన్సిపాల్, అధ్యాపక, అధ్యాపకేతర మిత 

బృందం నిత్యం నా మంచినీ _ అభివృద్దినీ కోరారు. 
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అందంగా అచ్చేసీన మాసైర్ ఆర్ ప్రింటర్స్ అధివతి శ వాసీలీ 
చు కు 

వసంతకుమార్, (సెస్ కార్మికులూ, ముఖచి తం గ్స్న మి[తుడు చందా.... 

దీని బాగోగులు చూశారు. ఇలా ముస్తాబు చేసి మీకందించారు. 

పీరందరికి కృతజ్ఞతలు. 

భావ విప్ణ్షవం ద్వారా రాజకీయ విప్లవానికి (ప్రగతి శక్తులు సోలా డే 

(కమంలో (పాణాలొడ్డిన అనేకానేక యోధుల స్మృతికి 

ఈ గంథం అంకిత. 

ఏటుకూరి (పసాడ్ 

(వై. వి. యస్. ప్రసాదరావు) 
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వుష్మున వాలు 

తెలుగునాట. 10వ శతాబ్ది చివరి పాదంలోనూ 20వ శతాది ;వదమ 

పాదంలోనూ వివిధ రంగాలరో గణసీయమెఎ సంచలనం కరిగింది. దేళో 

(ప్రజలలో పూల్ వ్యవస్థ మంచి చెరు లసు (గ్రహించే ది 

పశ్చిమ దేశాలలో అంతకు పూర్వమే లఅనేక,రకాలెన మార్వులొచ్చి ఆక్కుడి 

స్థితిగతులను కుది పేశాయి. ఆ భావాలూ ఆ మాతు 

ప రూడా (వభావాన్ని & కలిగించటం ఆరంధించాయి. వాటి ౩ పర్యనసానమే చత? 

డుస్న యువతరంలో హ్యూదల్ ఏ 

సద్భావం ఏర్పుతటానికి 5 కారణ 

ఆస్కారం కలిగించింది. 
లో అజో స DI క్ 

ఓవ రకంగా షెకార కారణ 15685 తంత మనచశంలో ఆంగ 

కతా దోరటి, ప జాతం్యత ధాదిం మీడ 

గ 

ట్ర 

అ 

mh a a a 

న అ క Wo హలంపీే ఆగ 
నూ 

ఇవు 

అలాటి 

శీ * 

(ప్రభుత్వం డక విధమైన విద్యా విధానాన్ని (ప్రవశ పెట్టటం పల్ణి Lote 
గ Pal ay gs ry గ aw i 

ఇడుకు ఇెదూ జరిగిం చనపచ్చు, 19839 తోనే ౫ నర్నరు జగం WO 

బెంటింగ్ తన ప. సాహిత్య, శాస్త్ర డానాలను వ్యాపింప 
ఛీ 

1 

వేదే ల. seen అరకొరగా మసకండుదాటులోకొ స్తున్న న్న ఇతర 

దేశాల భావ విశేషాలు నేరుగా అధ్యయనం వేయటానికవకాశం. కలిగింది. 



ంగాలఅతోని మౌఢ్యాన్ని మూరల్వత్తాస్ని |! లూ 
అ న ఉం 

గొండి. మనన్సులో మరు కారు బురదను కడగటం అవసరమున్న అగి 

(పాంయాలను ఆది అందించింది. అదే సందరాంతడో ఇడి ఆంగ్న కూన ఈ ఇక 

మారటం గమనించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది 

Aa tb 

వ్యా ఏ కాకుండా పాలకులు జాగ త పడుతూం దె 

క & (2 Sd 86 
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ల్ 
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జాగా దారులు వేసుకుంటూ పోతె (ప్రజలు మరింత 
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ఆ కొద్దిపాటి విద పసాదించిన శ_్రెవర్తి అయు టి [ప్రపంచంలో తవం 

తున్న పరిణామాలను, ఆయా (పదెళాల్లో తమతమ దచెశ సాషత క 

జరుగుతున్న పోరాటాలను ప్రజలు అవగాహన చేసుకోవటం 

వరామిు పాలన తెచ్చిపెడుతున్న అనర్థాలను (గ్రహించగల శక్తి (ప్రజలక 

అలవడసాగింది. ఇతర దేశాల స్వాతం్యత్య పోరాటాల గాలులు ఇర్కా య్ ab G 

పెనా వీచటం ఆరంభించాయి. |ప్రజలొక కొత్తగాలి పీలుస్తున్న టు భావించారు 

దృషిలో మార్పు వచ్చింది. అంతవరకూ భూస్వామ్య వ్యవసను నమాజవ 
(A) లు థి 

న్ 

సమాజపరం గా 

అర్హం ఇనుకోగలిగిన మేరకే ఎదిగినవాళ్టు దానిలోని లోపాలను గమనించటం, 

అవకాశమున్నంత మేరకు వాటిని ఎ తిచూపదం వరకొచ్చారు. అంతకు మించి 

టు వ్యవస్టను వ్యతిరెకించగల సైర్యంగాని, ధెర్యంగాసీ వారికి అలవడలేదు. 

పె లక్షణాలతో కొత్తగా రూపు కట్టుకొంటున్న బూర్జువాత త్వం 

వేజల్లో ఆరంభ మైంది. ఈ వర్గంవాళ్ళు భూగ్వాామ్య వ్యవస్థలోని చెడును 

(ప్రజలకు వివరించేటంత వదకే తమ అభ్యుదయ శీలాన్ని (దర్శించ గలుగు 

తారు. బూర్జువా వ్యవస్థ జనించటానికి |పతిబంధకంగా ఉండే ఫూ డల్ 

అంశాలను నిశితంగా పరిశీలించి సవిమర్శకంగా బట్టబయలు చెపారు. సాధా 
కు త 



ముయొ్మొనవాలు త్రీ 

రణంగా పొత సమాజం నుండి 

తరుణంలో వచ్చిన సాహిత్యానికి అభ్యుదయ శీలం ఉంటుంది. అలాంటి 

సంధ్యా సమయంతో పుట్టిన సాహిత్యవే త్రలలో నిర్భీక త్వం, నిస్వార్రం 

ఉంటాయి. సరిగ్గా అటువంటి సమయంతోనే తెలుగు సాహిత్య రంగంలో 

కొసన గమాజం రూపు గంతరంచుక కుంటున్న 

జతి 
వ ఐ ఉద్దండు లుదయించారు. అలాంటి వారిలో అగ ౭ణి 

గురణాడ, గిడుగు. 

అయితే బూర్జువా వ్యవస్థ 'పెంపొందుతున్న కొద్దీ తన పెరుగుదలకు 

ఆటంకాలుగా ఉన్న వ్యూడల్ సమాజ భావాలను తొలగించుకుంటూ అనుకూల 

మెన అంశాలను మ్మాతమే పదిలవర్చుకుంటూ ఉంటుంది. కాల్యకమేణా ఇది 

కూడా సమాజ వరిణామ దశలో తన వ స. పాతను కోల్పోతుంది. 

అప్పుడు సమాజం, సాహిత్యాలలో వచ్చే ఏ ఎ కొద్ది మార్చులకైనా మోకాలడ్డ 

టానికి కూడా యత్నిస్తుంది. ఈ దశలోని సాహిత్యకారులకు అసాధారణ 

Sey ae Bw కందుభూది, 

లోని వి రుధ్యాలనే కాక తమ చుటూ ఉన్న యూర్జువా me వెరు 
re రు ఆ ణీ చు! కలా 

ధ్యాలను కూడా నిశితంగా పరిశీలించి అవగాహన చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 

వాటిని సవమర్శక౦గా చూసి,' [(పామాణిక సాహిత్య కనా 

కుంటూ వానవికతను వెల్చడించే లక్షణాలు పుణికి పుచ్చుకొనగరిగి ఉండాలి. 
ee, 

యూరప్లో 15 _ 17 శతాబాల్లో వచ్చిన సాంస్కృతిక ఉద్యమం తర్వాతి 
ఏ ళు 

గ్ర G Ga Sa 
C4 

$e 

oa 

కలిగిన చైతన్యం ఇక్కడ కాడా (ప్రసరించింది. దీన్నే మనం నొాంస్క్బృటిక 

పునరుజ్జవనమనీ “రినై జ్ వాన్స్" అనీ అంటున్నా. ఇక్కడి తరం ఆ ణువాకు 

వల తమ సనాతగు హైందవ సంస్కృతి భావాలను కాలదన్ని నూతన ఖావా 

లను స్వీకరించాల్సి వచ్చింది. సంఖ్యాపరంగా ఇలాంటివాళ్ళు కొద్దిమందే 

అయినా వాళ్ల కృషి - దాని (పభావం ఆపారమైందనే అనాలి. ఇది కేల వ 

కతాబ్లాని కొచ్చెటప్పటికి మత బావాల్లోనూ, కళాదృష్టిలోనూ సీ నిరనపిడి ఈడి 

గల పడ్డ జాతికి కొత రకాన్ని ఆఅందించిందనవచ్చు,. 

వ్యూడల్ సంస్కృతి పతనావస్టలో ఉన్న ద*కూ బూర్తుఐ బ్యవ 

స్థాపన దశకూ మధ్య [పపంచ చరిత్రలో ఈ సాంసృతిక పునరుజ్రివనం 

వచ్చిందన్న విషయం తెల్సిందే. దీనికి విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగంతో జరిగి 

అనేకానేక పరిశోధనలూ, వాటివళల్ళ ఆవిష్కృత మైన నూతన విషయాలూ 

మీతువలు. ఈ తత్వం భౌతికవాద అవగాహనతో సమా; తాసు అధ కంర నం 

చేయటానికి వూనుకుంది.4 కనుకనే ఈ లక్షణాలన్నీ నాటి తరంలో గూడు 

కట్టుకున్నాయి. 

గ 
గ 



4 తాపీ భర రార రావు బీవితం _ రచనలు 

ఈ ధాదాల (ప్రతీక రాజా రామమోహనరాయలు (1772-1583) తన 

న జా షా is un ఉపనిషరుల మీద ఉన్నా (వే కంతోనూ 

ఆంగ విద్య ద్వారానే మన దేశంలోని ఛాందస ననాతనులతో హోరావోదీగా 

y a ob a GC గ్ గ్ర రే ల్లో ట్ర్ పోరాటానికి దిగాడు. సం[పదాయవాదులతో ఆ పం ను 

పవన భాజాలు ఆయనలో మతం -_- సమాజాల పట విమర్శనాదృృష్టిని కలి 

గించాయి. ఆకొత్తచూపుతో భారతడాతిని సంస్క_రించాలన్న తలంపుత 

రంగంతోకి దూకాడు. 

అలాగే దయానంద సరస్వతి (1824 _ 18883 

సమాజంి సంస్కరణలను కాలదన్నలేదు. ఆర్యసమాజం (18785) ఆచారా 

అన్నిటినీ శరనావహించాలనడానికి వ్యతిరేకం. ఇతర మతాలవాప్పను తిరిగి 
పిందూవమతంలొోకి చేర్చుకోవచ్చంటూ మతాలన్నవి ఊపు. చ్మటాలు కావని 

వాటి ఇనుక పునాదులను వెల్లడించింది. ఇదీ ఆనాడు భారత జాతికి కొత్త 

రకాన్ని ఎక్కించటానికి కొంత తోడ్పడింది. 

y ఏల్ డ్యురాంట్ మాటల్లో య. - ఈ దశలోని వ్యకులో 

నెంమాన్య లక్షణాలు ముఖ్యంగా బౌద్దిక మానసిక వ్య క్రిత్వాల (అడాసిటె) 

చుటూ పర్మిభ్రమించాయనవచ్చు. నిశితమైన మేధ; కుళా(గమైన జాగరూకత; 

ఏవిధ విషయాలలో _పజ్జ; పతి భావాలనూ ము|ద లను. ఆహ్వానించటం; 

సౌంచర్యారాధన, కిర్తికాంక వంటి లక్షణాలే కాకుండా సంప్రదాయాలను 

ధిక -_రించటం, సితులూ ఆంక్షలూ వంటివే కాకుండా చివరకు దేవుడి ఆసి 

త్వాన్ని శంకించటం లాంటివి కూడా నాటితరం వాళ్ళలో కనిపిస్తాయి.5 

ఇలాటి పరిస్థితుల్లోనే కందుకూరి వీరేశలింగం (మ84ఉరి-_ L919) ఆవిర్భు 

ఏంచాడు. ఏ ప్యూడల్ వ్యవస్థనుండి తాను వచ్చాడోెడాసే మంచి చెళ్చలను 

రుచి చూశాడు.ర5 కులమత వ్యవస్థలు ఎలా నిలదొకు) గై కున్నా యో (గహిం 

చాడు. దాన్ని ఆగ్రయించుకొనిపెరుగుతున్న డంజాచారాలను,వాటి నిడలోబతికే 
బారి ఆచారాల ఆర్భాటాలనూ చూశాడు. అసహాంచుకొన్నా డు. తన చుట్టూ 

ఉన్న సమాజంలోని అవలక్షణాలను [1పజలక౩ెరుక పరచడానికి సాహిత్యాన్ని 

ఏసియోగించాలని తలచాడు.” పె పెైలక్షణాలవల్ల ఏరేశలింగానికి బాధలకు గురవు 
తున్న [పజల పెన |కమంగా ఒక రకమైన స కలిగింది. ఆ మానవతా 

వాదమే ఆ కుశ పె "పన ఆయనతో వహ్యభావాన్ని కలిగించింది. నంస్క ర రగా 

తీర్చి దిద్దింది. 8 

న సంస్క_రణ లన్నీ మానవతావాదంనుండే వ వచ్చాయి కనుక అంతకన్నా 
ముందుకువెక్ళి ఈ చెడుగులకు ఆదికారణాతె న వద్గవ్యవ స్త'పె దెబ్బ తియ్యాలని 



ము మొ్మొనవాలు ల్ 

కూలడెయ్యాలనీ కందుకూరి ణావించలేకపోయాడు. అయితే విధవా పునర్వి 
లి వాహం-నాటి హెందవ ననాతనులు గొంతు పిసుక్కునేటంత సంస్కరణగానే 

మనం భాపించాలి. దీనికి వారి వేలితో వారి కంటినే పొడవాలన్న భావంతో 

వారి శాస్తాంలనుండే ఉదాహరణలను చూపటానికి యత్నించాడు. శాస్త్రాలు, 

స్మృతులూ అన్నీ చాతుర్వర్లాశ మ ధర్మాలకు మూలాలు కనుక ఆ వదతిథిలోనే 

కృషి చేయటంవల్ల వర్ణాలను అధిగమించే (ప్రయత్నం చెయ్యటానికి తగిన 
వ్యవధికానీ, పరిణత సమయంకానీ లభించి ఉండకపోవచ్చు. 

వండితులచేత తలలూపించుకుంటూ తను చెప్పే విషయాల"“పె వాదికి 

విశ్వాసం కలిగించడానికే ఆదిలో వీరేశలింగం 1శమించాడు. సాహిత్యం 

నంస్క_రణకోసమె నన్నదాయన భావన.9 ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ తోని వై రుధ్యాలను 

సరిచేయాలన్న దానికన్నా వాటిని పజల దృష్టికి తేవాలన్నదే కందుకూరి 

ఆకాంక్ష. కనుకనే పజల సమీకరణకు తక్కువ అవకాశం ఉన్న వ్యక్తిగత 

సాహిత్యరూప ఉద్యుమాన్నె చేపట్టాడు. నాడు [పజలంకే కేవలం చదువుకున్న 

వారే. వారి మనసులను తన రచనల ద్వారా పభావితం చేసి ఆటు సంస్క 

రణ దిశలోగానీ, ఇటు సాహిత్య దిశలోగానీ మళ్ళించవచ్చని కందుకూరి 
భావించాడు. విశ్రాంతి ఎరగని వీరుడిలా పోరాడాడు. రానున్న తరం మాన 

వులు ఇంతకన్నా ముందుచూపుతో నాటి ఫ్యూడల్ వ్యవస్థను చెదించుకుని 

పోగల దారిని నిర్మించాడు. సాంఘిక విప్ప్టవక రగా నిలిచాడు.! 0 

గురజాడ అప్పారావు" (1962-101 కూడా ఇలాటి సామాణిక పరి 
స్థితులలోనే అవతరించాడు. తొలినాళ్ళలో ఆప్పారావు కుటుంబం చాలా పేదరి 

కాన్ననుభవించినా మొత్తానికి ప్యూడల్ వ్యవస్థలోని మంచినే ఏీఠుఆనుభవించారన 

వచ్చు. జమీందారుల, రాజాల మధ్య పెరిగారు. ఉద్యోగాలు నిర్వహించారు. 
వ్యూడల్ వ్యవస్థకు పతినిధులై న రాజుల మధ్య తగాదాలూ వైరుధ్యాలనన్ని 

టిసీ చాలా సన్నిహితంగా చూసే అవకాశం గురజాడకు కలిగింది. ఈ అవ 

కాశమే తన చుట్టూ ఊన్న వ్యవస్థ ఇక ఎంతో కాలం ఉండబోదని సీకి చిపి3 

పోతున్నదసీ ఆయన [గహించేలా చేసింది. కనుకనే మారుతున్న కాలాన్ని 

అంచనా వేయగలిగాడు గురడాడ. ఈ ఆవకాశం కందుకూరికి 

లథించలేదు. జమీలు జారటం, తగాదాలతో జమీందారులు న్యాయస్థానాల 

చుట్టూ తిరగడం గమనినూనూ; ఆ వ్యవస్థ పసాదించిన అవలక్షణాలైన 

పరువుకోసం పాకులాడే తత్వం, |బాహ్మణ|బువుల ఆధివత్యం; వర్ష వ్యవస్థ 

తెచ్చిన నై చ్యాలను క్షణం క్షణం వీక్షిస్తూ ఉండటం చేతనూ వాటిని ఎదిరించా 

అన్న భావం ఆయనకు కలిగింది. 



గ్ర తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

రంచుకమూకి నిశితమెన హాస్వంతో ఎదిరింజాలనుకుగ్న సందర్భంలో 

ంకో |పజల్లొ క్యాదయ పరిక దన రావాలని జఆగొంచి 

సాహిత్యాన్ని సృష్టించాడు కండుకాార నాటికి పొడ వఐవెనని అంతరాతియిత, 

జ 

గరవాడ ఉద్యమంగా సాహిత్య సృజన ఒస్తున్న కాలాని_ లాగటం er 

భించింది. కందుకూరి కృషి సంనృ_రణదిశలో కీఠాధిపతులను కొదిలించటంతో 

ఆరంభి సే గురజాడ దాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని (వజలను పురికొల్పటానికి 

ఉద్యుక్తుడ యాడు. అందుకనే 'నాది పజల ఉద్యమం' అనగలిగిన శక్తి 

కందుకూరికి లేనిదీ - దక్క-నిదీ గురజాడకు దక్కింది. 
గఏరజాద చిన్నతనం నుండే తనలో సాహిత్యాన్ని నింపుకున్నాదు. 

గిడుగు రామూ రీ, గురశాడా కల్సినపవ్పుడల్తా ఇలాటిఘటనలు 'పెకొస్తూండేని. 

“పీ పేకేమిటి'లో రామ్మూ రి పాత గిడుగువాశ్ళబ్బాయే:11 ఈ హాస్యాన్నే A 
pane 

> 6 {9 ౦ బనంగా చెసుకుని కన్యాశల్కాన్ని తీర్చిదిద్దాడు. సంఘంలోని దురభ్యా 

వ్యవస్థను ఎలా చెరుపైయో ఇందులో చెప్తాడు. ఒకే సమస్యను ఎవరెవ 

స్వలాభం కోసం మల్పుకోగలరో తెలిపాడు. వ్యూడలిజానికి |పతినిధు 

అగ్నిహోతావధానులు, రామప్పంతులు వంటివారు తమ కనుకూలంగా 

న్యలను చూడడానికి పయత్ని సే కొత్తగా తలెత్తుతున్న బూర్జువా వ్యవ 

కు (ప్రతినిధిగా గిరీశం తన వతిష్ట పెంచుకోవటానికి, లేకపోతే పొట్ట 

కూటికీ దాన్నెలా వినియోగించుకుంటాడో విడమరాగిడు. ఈ రెండు వ్యవస్థలూ 

కక డానికొకటి శతువులని రుజువు చేశాడు. రెంటికి చెందిన మనుమలూ ఒక 

రిని మరొకరు ఏరకంగా దోపిడి చేసుకుంటారో కూడా వర్ణించి చెప్పాడు. 

అలాగే మూఢ నమ్మకాలనూ, అప్పటికే బూర్జువా సమాజ లక్షణమైన అంచ 

గొండితనాస్నీ, ఆ|శిత పక్షపాతాస్ని రశ్శముందు నిలిపాడు. పోలీను 

CG ca YY న EC | 
ల్ గ 

0౮ 

ధనవంతుల రక్షణకేనన్న అభిిపాయాన్నిదూడా గురజాడే అందించారు. 

ఛాందసుల మఛ్మ ఉంటూ వాళ్ళ నెదిరించదంలతోనే పూశగా మునిగిన కందు 

కూరి దృష్టి ఈ లక్షణాలన్నీ రేఖామాాతంగానే కనిపించాయి. గపరజాడకులా 

స్పష్టమైన అవగాహన ఆయనకు అందటలేదనే అనాలి. కందుకూరి బోధన 

అదేశాత్మకంగా ఉంపే గురజాడది ఉపదేశాత్మకంగా ఉంది. కందుకూరి 

సంస్క_రణో ద్యమంవల్ల అనుకోకుండా కొందరు కుహనాసంస్క రలు బయలు 

దేరడంవల్ల జనం కందుకూరిఉద్యమాన్నే శంకించే దశను గురజాడ చాలా 

సమీవంగాఉఊండి స్నష్టం గాగమనించాడు. అందుకే సంస్కరణ బలవంతంగా 

ఉఊండకూడదని తలచాడు, వజలహృదయాలను మార్చటం అవసరమని భావించి 

ఆ మునుసలడు చల్చడాని కే “సంస్కార హృదయం” రాశాడు.* 2 
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డేర్చని “పేగిట ఆరు గుతు న్న అన్యాయాలను, మతం పేరిట (పజలను 

పక్కదారి పట్రిస్తు న స సంఘటనలను కందురూరి తన రచనల్లో విశదంగా - 

వల్లభాచార్య SMe గూర్చి చేసిన వాటిల్లో వర్తిన్తూ తీ|వంగా wees నడిచాడు. 
a క లా 

గురజాడ ఇలా చేస్తూనే మరింత స్పష్టంగా భౌతికవాద దిశగా చూపు 

సారించాడు. దేశభ కితో పజలను కదిలించి, అంతకన్నా సమాశానికి 

అవసరమైన అంతర్జాతీయ దృక్పధాన్ని కూడా పెంచుకోమని ఉద్చోధించాడు. 

ఇదంతా కాలం మార్పుగా మనం పరిగణించవచ్చు. 

కందుకూరి [గాంధికం నుండి సరళ |గాంధథికం మేరకు మారి రచన 

అకు దారి చూపిచే (పజ జల మనస్తత్వం మరింత జాగా తెలిసినవాడు గనుక గ్ యు 

వస్తున్న మార్పులకు హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలకాలన్న భావంతో 

గురజాడ వ్యావహారిక భాషను చేపటాడు. తన సాహిత్య ఉదేశ్యం నిరషం 
ల వ య లు 

దంగా పజల కొరకనని శావించాడు. లలితవద విన్యానంతొ హృదయా 

ందకరంగా సున్నితమైన హాస్యాన్ని ఆ|శయించి వాడుకభాష ద్యారా తన 

ఎషి సాగించాడు. 

రష్ 

(౫ 

ఇద్దరూ జీవించిన కాలం ఒకటే కనుక ఆంగ్ల భాషన్నా, ఆ విద్యా 

వ్యాసంగం అన్నా ఇద్దరికీ అభిమానమే. గురజాడ కొంత మమకారాన్ని కూడా 

ప్రకటించాడు. జమీందారుల దగ్గర నౌకరీ చేస్తున్నా, (గంథాల నంకితం 

ఇస్తున్నా దేశ నె స్వాతం |త్యం కోసం జరుగ రున్న ఉఊద్యమాలనూ అంతర్జాతీయ 

రంగంలో వస్తున్న మార్పులకూ గురజాడ అధ్యయనం చేస్తూ అర్హం చేను 

కున్నాడు. కనుకనే తను చస్తున్న పనికి ఇలాంటి ఉద్యమాలకూ మధ్య 

వైరుధ్యం ఉన్నా కుమ్మ౦ పురుగులా మనులుతూ మంచికి ఆవాహన మలా డు. 

పాత కొత్తల మేలు కలయికను ఆశించాడు. యచ్చెమ దేశాల నాగరికత వల్ల 
జో # ల్ mY ఇ బు ra on అబ్బిన భౌతివణాద శక్తితో శకునాలనూ తోరచుక్కాలను* శాస్త్రీయంగా 

న్ "జీ. ర అల ల్ ళో ఇ” షా a లా 

చూరాడు. గులజాశరం భవిషత్తు మివ అపించబులమెును ఆశ ఉంది. సొజనా 3 

ల్ క అష అ ann ~ టి ఇ ళో ఇల్ల రావు వంటి వాను ఏ ౦టపరొగ్రారన, వామ్నె పజల హ్బ్వయొ సరివ et 
we ఆశాల. 

కృషి చేసి గికిశం లాంటి కుహనా అభ్యుదంప వాదుల ఆట కట్టిన్తారని 

భావించాడు. గురజాడ చూపులో కనబడిన మరో వినేషం వమిటంపే దేశానికి 

ఆర్దిక న్వాతం[త్యం రావటం అవసరమన్న భావం. అందుకు ఇతర దేశాలతో 

వర్తక వాణిజ్యాలు పెంపౌందాలన్న ఆకాంక్ష. కనుక ఒక సాహితీ వేత్తగా 

పజల సమస్యలకు ఆర్టిక సమస్యలను జోడించి చూడటం గురజాడ కబ్బిన 

విశేషగుణంగా భావించాలి. 



తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

మనుషుల భావాలలో కరన ఇం ఆరోరాల ౮న కున్న అసంబద్ధ 
(0 

తను, "ఘోరాలణూ నిర్దాక్షిణ్యంగా తుడిచేస్తూ కందుకూరి ముందడుగేస్తుం టే, 

నికి బాసటగా అంతర్జాతీయ దృష్టితోనూ ఆర్థిక కునాదితోనూ సమన్యలను 

"హిత్యంలో (పతినిందిసూ “ఎరడజా” దోలిసాడు. అకరాస్యులే అతుగోతరా 
శాఖలో సే 

లం 

"జ 

{ 
ల 

తున్న సమాజంలో విద్యావంతులను కాశనం బయ్యంది ముందడుగు వెయ్య 

తేమసి రచనలూ, రచయితలూ అందుకు కృషిచేయాలనీ, 

పజల భాష కానంత వరకూ అది 

కావించాడు. విద్యావంతుల 

కనుక వారి భాష 

జరగదనీ గిడుగు (1868 - 1940) 

మనుకుంటూ గిరిగిసుకుని రాస్తున్న వాళ్ళపై 

చిచ్చరపిడుగులా వడ్తూ కందుకూరి, గురడాడలకు 'సెదోడయ్యాడు. 
పతనం కాబోతున్న ఆనాద్ వ్యవస్థకు చెందినవారే ఈ ముగ్గురు 

ఆప్పటికి కందుకూరి సంస్కరణ _వాదం, వ్యావహారిక. భాషతో కూడిన 

గురజాడ సంస్కరణ వాదం దేశంలో (పజలను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 

కోందుకూది తరహా కొందరు ఛాందసులు ద్వేషించినా గురజాడ పద్ద తిని 

నల వజలు మెచ్చుకోవటం గిడుగు గమనించాడు. విదేశాలలోని భాషోద్యమాలను 

ఆకళింపు బెసుకున్నాడు. వారితో (ప్రత్యక్షంగానూ ఉత్తర |పత్యుతరాల 

ద్వారా పరోక్షంగానూ సంబంధాలు పెంచుకున్నాడు. ఒక ఉద్యమం వ్యాప్తి 

చెందాలంటే (ప్రజలప్మాత |[పధానమైందని భావించాడు. పజల సహాయం 

పూర్తిగా పొందకుండా పాండిత్య (పకటనతో పండితులను తానొక్కడే ఎదు 

ర్కాన్న కందుకూరినీ, వజల ఉద్యమాన్ని పెంచాలన్న ఆకాంక్షతో |పజలలో 

తక్కువ శాతంగా ఉన్న పండితులను లక్క చెయ్యక తన సాహిత్యం 

ద్వారా పోరాడుతున్న గురజాడనూ గిడుకు సవిమర్శకంగా చూశారు. అంత 

వరకూ జరుగుతున్న ఉద్యమాలలోని [ప్రధానమైన లోపం (పజల పాాత 

మృగ్యం కావడమెననీ; వారికర్ణం కానిది సఫలం కాదనీ భావించాడు. ఆందుకే 

వ్యావహారిక థాషోద్యమాన్ని చేపట్టాడు. పండితులు మొదటి నుండీ సంస్క_ర 

ణకు వ్యతిరేకులే. అది సమాజ సంస్కరణ ఆయినా, భాషా సంస్కరణ 

అయినా వ్యూడలిజం (ప్రతినిధులుగా తాము వాటిని అడ్డుకోవటానికే నాటి 
పండితులు నిశ్చాయించుకున్నారు. 

పండితుల ఆటక ట్రించడానికీ, (పజల నుదేక పరచడానికీ భాషోద్యమం 

తప్ప ఆ దశలో గిడుగుకు మరోటి కనిపించలేదు. మరి వండితులనోరు 

మూయించాలం కు వారినిమించిన పాండిత్యం కావాలి. కావ్యపరిచయం, శాస్తా9 

లతో సంబంధం అవసరం. అందులకే శాస్రాంలన్నింటిసీ అపోశ నపట్టాడు. 

mE కార్యాల నుండి ఉదాహరణలు చూప్తతూ నాడు పండితులుగా చలా 
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మణి అవుతున్న వారి రచనలనుండే |గాంథికేతరాలను చూపుతూ ఏ పండితునికి 

(గ్రాంథిక రచన రావనీ కనుక వ్యావహారిక భాషనే ఉపయోగించమనీ హెచ్చ 

రించాడు. పండితుల నెత్తిన అశనిపాతంబా పడ్డాడు. భాషాపరంగా దేశం 

అల్లకల్లోల స్థితిలో ఉంది. రాజాశ్రయం, ణమీందారుల ఆశయం పొందిన 

(గాంథిక భాషావాడులు గిడుగును ఎదుర్కోనారంభించారు. వారిని ఓడించా 

లన్న ఊపులో పజలను కొంత మర్చిపోయి పండితులతో వారితో సమాన 

స్థాయిలో చర్చించటం మొదలుపెట్టాడు. వండిత భిషక్కుుల ఖా షా జేిషజం 

బయట పెట్టాడు. భాషాశాస్త్రకారునిగా పండితుల పైనా, వారి గాంథిక వాదం 

మనా చండవరశువు నెతాడు. సమాజంలోని విభిన్న సమస్యల పె చూపున్నా 
(ప్రధానంగా [వజలకు సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న ఒకే ఒక్క భాషా సంస్క_ర 

అటో మునిగిపోయాడు. ఇక (ప్రజలు కూడా భాషా సంస్కరణ జరిగిన నాడే 

జాతి, సాహిత్యం వేయి ముఖాలుగా వి సరిస్తుందని భావించి. గిడుగుకు 

అండగా నిలిచారు. ఈ విధంగా గిడుగు భాషా సంస్కరణోద్యమం రూపంలో 

ప్యూడ లిజం మీద తిరుగుబాటు చేశాడు. అయితే కందుకూరి, గురశాడలలాగా 

గిడుగు సృజనాత్మక సాహిత్యాన్ని సృష్టించలేదు. కేవలం ఒక శాస్త్రకారుడుగా 

వ్యావహారిక భామా ధర్మ రక్షణకు నిలబడ్డాడు. 

ఇలాంటి పూర్వరంగం సిద్దం అయిన దశలో తాపీ థర్మారాపు 

(వవేశించాడు. తెలుగునాడులో వ్యూడలిజం అవశేషాలు తమ అంతిమ మడి 

యల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. కందుకూరి, గురజాడ, గిడుగుల ఉద్య 

మాలు (ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసున్నాయి. హేతువాదం ముమ్మరంగా 

(పవేశిస్తున్నది. పాత వ్యవస్త పోయి కొత వ్యవస్థ రావాలని (ప్రజలు ఎదురు 

చూస్తున్నారు. చివికిపోయిన వ్యవస్థలోని వాళ్ళకు రూపుకడ్తున్న బూర్జువా 

వ్యవన మీద గట్టి నమ్మకం ఇంకా ఏర్పడలేదు. రెండు వ్యవస్టలూ పరస్పరం 

అనుమానంతో అవకాశం అందినప్పుడల్లా తమతమ రంగాల్లో దోపిడీ 

చేసుకుంటున్నాయి. 

ధర్హారాను పాత వ్యవస్థకు చెందిన మనిషి. మైకివస్తున్న బూర్జువా 
సమాజం"పెనా, వాటి లక్షణాల పెనా నమ్మకం కలగలేదు. ఆందుకే సాహిత్య 

రంగంలో వీరు సంప్రదాయవాదిగా అడుగుపెట్టి [(గాంథిక భాషూోవాదిగా 

గిడుగును అడ్డుకున్నాడు. వ్యావహారిక భాషను రచనల్లో వాడినందుకు ఒక 

నాటకంలో గురజాడను అవహేళన చేశాడు. తాను సనాతనాచారాల కుటుం 

బంలో నుండి వచ్చినందువల్ల జమీందారుల దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్న 

కారణంగానూ; వారిమీదా, వారు అంతవరకూ రశిసున్నారని అనుకుంటున్న 
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వూ్యూతల్ వ్యవస మదా ఆ సంఎంఫఘమెన సాహిత్యం మీదా, సహణంగానే తాపీ 
ఫి ణి Ce 

అధిమానం (పక కోంచాడు. 

అయితే దేశంలో ఆ నాటికే పంబలిన సునిశిత విమర్శనాత్మక దృష్టి, 

సూతువాద భౌొతికవాదాల పరిభంజగం, (దాహ్మణ-(జాహ్మదెతర ఊద మాల 

ఉధృతి, అతివాద మితవాద రాజకీయాలూ ఇవన్నీ తాపీ వారిపె బలమైన 

'పభావాన్ని కలిగించాయి. ముఖ్యంగా [బాహ్మణేతర ఉద్యమం, స్వాభిమాన 

ఉద్యమాలు వీరిని కొంత కాలం సడిపించాయనవచ్చు. ప్రాచీన సాహిత్యం, 

సంస్కృతులను హాదా అంతవరకూ సాంప్రదాయికంగా వస్తున్న ఆలోచన 

లకు భిన్న మెన దిశకు వీరు తమ దృష్టిని సారించేలా చేశాయి. 

దానితో వారిలో బలమైన ఆత్మవిమర్శ ఆరంభమైంది. అంతవరకూ 

పాతప్యవస్థకు లక్షణమైన |గాంధికవాదం షె ఎంత పట్టుదల చూయేవాదో, 

పాత ౧ంస్క్బృతిపె ఎంత అఫిమానం వకటించేవారో అదంతా వీటలు 

వారింది. న్వడతవోాగా శాస్ర య పృక్పథం కలిగినవారు కనక పాత వ్యవస్ధ 

మారబోతున్న నూచనను వేగంగా పసిగట్టాడు. రానున్న తోకాన్ని ఊహించ 

గలిగాడు. బూర్జువా వర్షం నిలదొక్కుకోవడం ధర్మారావు చూశాడు. 

ధర్మారావు, వ్యూడల్ సం బంధాలతోని వెరుధ్యాలనూ చెడుగులనూ, 

అప్పుడే పుట్టి బట్టకట్టుకుంటున్న బూర్జువా వ్యవస్థలోని అవకాశ వాదాన్నీ, 

వెరుధ్యాలనూ, లోపాలనూ, స్పష్టంగా చూడగలిగాడు. దీనికి కారణం వారు 

పుట్టిన, జీవించిన నాటి పరిస్థితులే. 

అందుకే ఆ వ్యవస్థలు ఏర్పరచిన సాహిత్య, సాంస్కృతిక విలువలను 

సమూలంగా మార్చాలన్న ఆలోచన పింకి వచ్చింది. దేవాలయాల మీది శిల్పా 

అను, ఇనపకచ్చడాలను, సపెళ్ళితంతునూ శ్వాస్ర్రీయ దృష్టితో పరిశీలించారు. 

కందుకూరి, గురజాడలు వివాహ వ్యవ స్టలోని చెడుగపలను ఎ త్రిచూపుతూ 

సంస్కరణలకు ప్రయత్ని. తాపీ ధర్మారాష తన నాటికి స్టిరపడ్ర స్వాభిమాన 
ఉద్యమ దృష్టితో పూజారులనూ, వురోహితులనూ, పెళ్ళి వ్యవస్థాలనూ నిలేసి 

ప9శ్నించి కూలదొయ్యడానికే యత్నించాడు. దేవుని ఆ సిత్వాన్నే శంకించాడు. 

తన వ్యావహారిక భాషోద్యమం సంవూర్ణంగా సనత్బలితాలనందివ్యటం 

గిడుగు చూడలేకపోయాడు. 1940లో మరణించాడు. అయితే తాపీ వారిలాంటి 
పండితుడు తన ఉద్యమానికి లభించినందుకు గర్వవడుతూ మితులతో అదే 
మాట అన్నాడు. భాషారంగంలో ,పాచీన రాచరిక అవశేషాలుగా ఉన్న ఆర 
సున్న, బండిరాలను వదల్బుకోవాలనీ, చిన్నయ నూరి తెలుగుకు న్యాయం 
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కర్నా అనా న్యాయమే ఎక్కువ వైభాడసీ నమ్మి ధర్మారావు “నూరి మరణం: 

రాశాడు. పొల పాళీ విసర్జించి కొత్త పాళీ స్వీకరించాడు. 

'కొండెగాడు' కరవుతాలతో (పజలకతి సన్నిహిత మైన ప్మతికారంగంలో 

(్రవశించి నమదర్శిని, జనవాణి, కాగడా వతికల ద్వారా సంఘ సంస్కర 

ణాస్ని, వ్యావహారిక భాషోద్యమాన్నీ అతి చాక చక్యంతోనూ, ఉత్సాహో,దేకాల 

తోనూ నిర్వహించాడు. 

రచయితలు తమ సాహిత్యంలో సపిమర్శనాత్మక వా సవికతను (వతి 

బింబించాలి. |పాచీన సాహిత్యాన్ని హేతువాద కరదీపిక సహాయంతో అధ్య 

యనం ఇయ్యాలి. ఎలా చెయ్యాలో ధర్మారావు విజయ విలాసానికి హృదయో 

లాస వ్యాఖ్య రాసీ, పారిజాతాపహరణానికి భావ |పకాశికను రాసీ చూపించాడు. 
పద్దెనిమిదో ఏటి నుండీ విజయ విలాసం మీద అభిమానం పెంచుకుని మొదటి 

సాడిగా *విలాసార్తునం' నాటకం రాసి, తదాది నుండి పచాలకు ఆరాలు 

చెప్పడంలోనూ, అన్వయాలను కుదర్చడంలోనూ దాదాపు జీవితాంతం శమిం 

చాడు. గతంతో పండితుల వ్యాఖ్యానాల్లో ని తప్పులు చూపి ఆదర్శ వ్యాఖ్యా 

న నాన్ని అందించాడు. ప్రాచీన సాహిత్యంలోని అభ్యుదయశీలాన్ని వెతికి పట్టా 

కు గట్రై పునాది ఉన్న ధర్మారావు కే అది సాధ్యమైందనవచ్చు. 

తెలుగు దేశంత్ వచ్చిన అన్ని రాజకీయ సాహిత్య ఉద్యుమాలనూ 

అధ్యయనం చేసిన వ్యకి ధర్మారావు, ఏటికి ఒక గట్టు నుండి మరో గట్టుకు 

కాలాన్ననునరించి దూకినవాడు. ఏ ఉద్యమంలో వని చేసినా తాను నమ్మిన 

దాన్ని ఒక |పచారకుడిగా జనంలోకి తీసు కెళ్ళటానికి (శ మించాడు. అనేక 

ఆముపోట్లకు కు గురయ్యాడు. చివరకు తెలుగు చలన చ్మిత దంగంతలో కూడా 

1938 - 198 లల లాంటి చ్నితాల నుంచి ఫఖీష్మ (1969) 

తన ముద్రను బలంగా నాటాడు ధర్మారావు. 

కలనా 

మాలపిల్ల, రెతువిత 
( 
కంర 

అభ్యుదయ రచయితల ఉద్యమంలాంటి వామపక్ష న సాహిత్య ఉద్యమాల 

నుండి, వామవక్ష రాజకీయ వపజాలవరకూ విది (ప్రజల భావాలను |వతిబిందిస్తూ 

ఉన్న తికి కృషి చేస్తుందని నమ్మాడో వాటితో ప్రత్యక్షంగానూ పరోక్షం 

గానూ ధర్మారావు నంబంధాలుంచుకున్నాడు. 

ఇంతటి వై విధ్యాలతో, ఏశేషాంశాలతో కూడుకున్న తాపీ ధర్మారావు 

జీవితాన్నీ, రచనల్ని పెపెన చూస్తే వరస్పర వైరుధ్యం గోచరిస్తుంది. కనుకనే 
సన్నిహితంగా ఆయా సామాజిక పరిస్టితులూ ఉద్యమాల పూర్వరం గాలలో 

శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయటం అవసరం. అలా చేసినప్పుడే తాపీ వారిపై 
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పడ్డ (వభావాలు వారిని ఎలా ములిచాయో తెలుసుకోవచ్చు. క ఉద్యమాల 

(ప్రభావం ఆయా రంగాలలో ఎంతవరకు ఉందో అంచనా వేయగలం. 

ఏది ఏమైనా కందుకూరి, గురజాడ, గిడుగు పిడుగుల ఉద్యమ పతా 

కాన్ని మరింత ముందుకు, జనంలోకి గీనుకెళ్ళిన వ్యకుల్లో తాపీ ధర్మారాపు పేరు 
ముందుంటుందన్నది సత్యం. ఇది వారిని చక్కగా అధ్యయనం చేసిన వాతి కే 

గోచరిస్తుంది. ఈ దారిలో, ధర్మారావు జీవితాన్నీ రచనలనూ పరిశీలించిన 

[ప్రయత్నమే ఈ వరికోధన వ్యాసానికి పునాది. 
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ముమొ్మనవాలు = సూచికలు 

క. 

1U. 

ths 

కె.వి. రమణారెడ్డి మహోదయం,  విశాలాం[ఛ |పచురణాలయం, 

విజయవాడ, 1969, పేజీ ఇడ. 

కె.ని. రమణా దెడ్డి, మహోదయం, విశాలాంథధ |పచురణాలయం, 

విజయవాడ. 1969 పేజి 25. ““ఈ విషయాన్ని కాం గెస్ నిర్మాతల్లో 

ఒకరైన సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఎ నెషన్. ఇన్ ద “మేకింగ్” అన్న 

పు సకంలో వివరిసాడు.”” 
సంపాదకులు యం. రో సెన్టాల్, కు స స డిక్షనరీ ఆఫ్ ఫిలా 

సపీ, పోస్ పబ్లిషర్స్, మానో, 1967. 

సంపాదకులు యం. రో సెన్టాల్ , పి, యుడిన్, ఎ డిక్షనరి ఆఫ్ ఫిలా 

సఫీ, (పోోగెస్ వబిషర్స్, మాస్కో 1967. 
వి.ఆర్. నార్జ, గురజాడ, సాహిత్య అకాడమీ, న్యూఢిల్రీ 19/9, పేజి 51. 

కుటుంబరావు, వీరేశలింగం స్వీయచరి్శిత సంగహం, తెడవటిగంటి 

నేషనల్ బుక్ టిస్, న్యూఢిల్లి 1980 పీదఠ. “నిజానికి వీరేసి అంగం 
త్తి 

ల్ రాలా. ఇ” 

“జమ తడానికి కుళ్ళిపోయిన సమాజం మిదా కుళ్ళు సంస్కారం మీదా అ త్రో 

పూర్వం, ఆ సంమానికీ సంస్కృతికీ చెందిన కుబ్బలోనే జీవించారు. 

డాక్టర్ అక్కిరాజు రమాపతిరావు, 

పరిశీలన, మైదరాబాద్ 1972 పేజి లి60. 

వి.ఆర్. నార్హ; వీరేశలింగం, సాపాత్య అకాడమీ, న్మూఢి స్రీ 1968, 

పది 10... కనలర పు సకాల _ప్రచురణవల్ల లాభంలేదని, ఏది|వధానం 

ఆం టే.పైర్యం-అదీ మనం నిజంఅని నమ్మిన విషయాలను ఆచరణలో 

పె క్రైది-కావాలి” అని తన డై రీల్లో రాసుకున్నారు ఏీరేశ లింగం. 

డాళ్టర్ ఆకి)_రాజూ రమావతిరావు, 

కీలన, హైదరాబాద్, 1972 పేజి 13. 

Pal 

కీరెశలింగం వంతులు - సమ్మగ 

ఇల్ల ఇ వీరేశలింగం పంతులు - సమ్మగ 

పరిస 

వి.ఆర్. నార్హ వీరేశలింగం, సాహిత్య అకాడమీ, న్యూఢిల్లి, "పిఎ 10. 

““ఏరేశలింగంగా రే పుట్టకపోతే, ఆం[ధదేశరీ, ఆంధ ప్రజలూ నేడు 

ఈ స్పితిలో ఉండేవారు కాదు. ఆయన వాళ్ళను చైతన్యవంతం చెశారు. 

ఆయన అసత్యాన్ని ఎదిరించి పోరాడారు. వీరేశలింగం "సరించి 

రాజాజి చెప్పిన మాటలివి. 

కె.వి. రమణారెడ్డి, మహోదయం, విశాలాంధ్ర [ప్రచురణాంయం, 
విజయవాడ, 1969 పేజి 01. 

ససరజాడ అప్పారావు, ఆణిముత్యాలు, ఏశాలాంధ |పచురణాలయం, 
విజయవాడ, 19692. 
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వ్ర గ్ కాఫతో పెరిగి పెద్దయిన ధర్మారావుశేత ఎవరై నా ద పనైనా 

చేయించుకోవాలంటే కాఫీ ఆశ చూపిస్తే చాలు అని అనటం ధర్మారావు పరిచ 

యస్టుల మధ్య నలిగ నానుడి. నిజమే మరి. అవుడు ధర్మారావుకు కర 

పాలకు గోలెత్తి ఏతుస్తుంచే ఇంట్లో వంటమనిషి పాలకోసం వెతికితే పాలు 

దొరళఠేనము. ఇన్ని కాఖ సీ ఉగ్గగిన్నెతో పశ్టంది. అప్పటి ముంద. ధర్మో 

రాపు కాఖని వదల్లేక పోయాడు. తిండన్నా మానుకోగలడుగాగి, కాఫీ లేకుంటే 

అవస్టపడిపో యెవాడు. అందరూ ఆయన్ని “ఏమండీ మీ యింటెేేరు తాపీ 
బోను లా నమ లల్లో 

వారా, కాసఫీవారా ?* అని జడిగేవరకూ వెళింది వీరికీ అలవాటు. 

సందర్భం వచ్చింది కనక చెప్పాలి. ధర్మారావు ఇంటిపేరు తాపీవా? 

కాదు, కాఫీవారూ కాదు. బండారువారు. ధర్మారావు పూరీంకులు చాల 

రల ననన న జన. 

ర 
చామంతి 

సెన్యంలో పనిచేశారట. మామూలుగా బరంపురం క్రీరాకుళం ప్రాంతాల్లో 
మలా వ 

చాలామంది ముఖ్యంగా వెలమ, తెలగ కులాలవారు నెన్యంలో చేరి బర్యా, 

రంగూన్ వెశ్ళవారు. ఆ ఉద్యోగం ముగిసిన తర్వాత స్వస్థానం వచ్చి అనేక 

వృత్తుల్లో స్థిరప డ్రూండటం ఆనవాయితీ. అలాగే వీరి పూర్వికులూ సెన్యంలో 

చేరి ఎక్కడ ఏ భాండాగారానికో కాపలా వుండి ఊండౌచు + మనలో ఇంటి 

"పేర్టు వ్యకుల ననుసరించిగానీ, గామా ననునరించిగానీ, పొరుషకార్యాల 

ననుసరించిగాసి ఏర్పడుతూంటాయి. అలాగ ఎకింటిపేరు కూదా భంకాగానం 
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ee పత్ర తహ కనుక*ీధండారుఅని వచ్చి ఉండవచ్చు. అదేఆనోటా 

ఈనోటాపడి *బండారు'గా మారిందనటంలో అనుమానం ఉండనక్క_ర లేదు. 

బండారువారి వంశంల్లో లక్షున్న అనే ఆయన _సెనికోద్యోగంనుండి 

వచ్చి శ్రీకాకుళంలో తాపీపని చేస్తూ కాలంగడుపుతూండేవాడు. చాలా చక్కసి 

పనిమంతుడు. అందరూ ఆయన్ని తాపీ లక్ష్మయ్య అని పిలుస్తూం డే 

వాళ్ళు. ఆయన కొక కొడుకు. ఆ కొడుక్కి ఒక కొడుకు పుట్టాడు. 

లక్ష్యయ్యకు మనుమడు పుట్టిన తర్వాత కొడుకూ కోడలు చనిపోయారు, 

అప్పటివరకూ ఆ వంశంలో ఒకే కొడుకు పుపైవాడన్న నమ్మకం ఉండేది. 

తలిదండ్రులు చనిపోయిన ఆ కురవాడు తాత లక్షుయ్యదగిరె శ్రీకాకుళంలో 

"పెరుగుతూండేవాడు. అతడి పేరు అప్పన్న. 

లక్ష్ష్మయ్యకు తన మనుమభఖ్ధి బాగా చదివించాలన్న ఆశ ఉండేది. కానీ 

అప్పన్నకు అయిగు సంవత్సరాల వయస్సప్పుడే లఅక్ష్కుయ్య చనిపోయాడు. 

అక్ష్కుయ్య భార్యకు ఆసన్న పోషణణార మంతా నెత్తినేసుకోవఐ+ల్సి వచ్చింది. 

ఈ అప్పన్నసి శ్రీకాకుళం బళ్ళో వేసినప్పుడు ఇతని శేరు తాపీ అక్ముయి 

మనుమడు అప్పన్న అని రాశారు, అప్పటినుండి ఎరంటిపేరు “బండారు 

మరుగున పడి *తాపీ అయింది.! అప్పన్న మటిక్యులేషన్ స్రీకాకుళంలో 

పూరి ఇని మదాసులో డాక్టరు చదివాడు. అప్పుడు దాన్ని ఎల్. ఎం.పి. 

అనవారు. అప్పన్న చాలా తెలివైనవాడు. గొప్ప సపెరువతిషలత 

పరీక్షలో ఊప్తీర్టులై శ్రీకాకుకానికే డాక్టరుగా వచ్చాడు. వేషథాషల స్న్నె న 

తరవోలతో ఉండేపి. ఆచారాలూ, అలవాట్లూ దానికి అనుగుణంగా సాగుతుం డేవి 

ఏరు చాలా సరదా పురుషులని (ప్రతీతి. వెలపీ, పానం చాలా (పైయతమాలు. 

సంగీతంలో |వవేశముండి ఫిడేలు వాయిస్తుం డేవాడు. ఇలు ఎప్పుడూ సాని 

మేళాలూ, పాట కచ్చేరీలూ, భజనలూ, గణపతి నవరారులతో నిండుగా 

ఉండేది. వచ్చాుజనం పోయేజనంతో అది ఓ స్మృతం. 

ఇప్పన్న భార్య నర్నమ్మ. భయం, భక్తి కలిగిన వ్వక్తి. దేవతకు నిత 

నైవేద్యాలు పెరు మనిషి. ధర్మారావు మాటల్లో “హూజలు తు పుటి మా 

ఆమ్మగారు తరువాత పుట్టారు.” ఏదో కూడబలుక్కుంటూ తెలుగు చదవటం 

వచ్చినామె. 

అహున్న దంపతులకు 1887 వ నంవత్నరర సెపెంబరు 19వ 

తేదన ధర్మారాన్త_ పుటాడు. అప్పన్న అప్పుడు బరంపురంలో డాక్షరుగా 

ఉంటూండేవాడు. ఆమృత హస్తులని వతీతి. సిరికి ముగ్గురు కౌడుకులూ ఇధ్దరు 

కుమారెలు-. ధర్మారావుకన్నా నరసింగరా ౪ దెం డేకు "పెద్ద. ధర్మారాపు 
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తర్వాత తులసీరావు, వెంకట నరసమ్మ, తిరుపతమ్మలు తమ్ముడూ చెల్లె 

శ్రూనూ. చిన్నప్పుడు థర్మారావును చూసినవాణ్ళు అతని ముఖం ఢిచ్లీపాచ్చా'2 
ముఖంలా ఉండేదని అనేవాష్శట. అడే క్రమంగా ధర్మారావుని చాలా కాలం 

వరకూ “ఢిల్టీరావని' పిలవటానికి ఆస్కారమైంది. చదువులకు విజయనగరం 
వదిలేటంతొవిరాకూా వరే కేరు “ఉల్టీరావనే'. 

ధర్మారావు విద్యాభ్యాసంలో విజయనగరానికి చాలా |పాథాన్యం ఉంది. 

అది విజయనగరం అవునోకాదో కాని “విద్యల్ నగరం” మాతం అవును. 

అప్పన్న వృ తిరీత్యా _ బొంబాయిలో (హపైగు వచ్చిన కాలంలో పనిచేయటం 

నుండి, ఇప్పటి ఒరియా (పాంతాలలో అనేకచోట్లా, శ్రీకాకుళం విజయనగ రా 

ల్లోనూ ఉద్యోగాలు చేశాడు. తల్లి నరసమ్మగారి నీడనుంటూ ధర్మారావు 

చదువు సాగించాడు. 

ధర్మారావు తెలుగు సాహిత్య (ప్రపంచానికి కవిగా, రచయితగా, 

వ్యాఖ్యాతగా, పరిష్క_ రగా,పండితునిగానే తెలుసు. కానీ ఏరు తెక్కు_ల విద్యార్హ_ 

లెక్కలు చేస్తూ న్నిదాహారాలు మరిచిపోయేవాడు. విజయననగరంతో 4, ర 

ఫారాలు చదువుతున్నప్పుడే తనకి అక్కలు ముక్కు కంటుకున్నాయంటాడు 

ధర్మారావు. విజయనగరం రిప్పన్ స్కూలులో హెడ్మాస్టర్ పేసపాటి వెంకట 

కృష్ణ యు ఇంగ్లిమా, వెలుటూరి లజ్మాజి తెలుగూ, ఒంగోలు వజట్టాషిరామ య్య 

"నెను, మాగనూరు రామదాసు పంతులు అఆక్కలూ చెహ్రూండేవారు రొడవంటి 

నరసింహంగారు కూడా లెక్కలకు వస్తూండెవారు. 

ముఖ్యంగా రామదాసు అధ్యాపకం ధర్మారావుకు బాగా నచ్చేది. రామ 

దాను చూడా లెక్కలు చేయించటంలో వీరిని రెచ్చిన్తూ ఉఊత్సాహవరుస్తుండే 

వాడు. కొడవంటి నరసింహం కూడా కష్టమెన లెక్క-_లు వినుర్తూ చేసింత ర్వాత 

ఏరో ఎంత 

వరకూ పెరిగిందంటే ఇంట్లో కాగితాలూ గోడలూ అన్నె రెక్కలతో నింపే 

వాడు. 

190లేతో మెటిక్ వరీక్ష కెళ్ళాలి. అందుకోనం రండు రోజులం తిండ్తి Wa” చా ల. 

బహుమతులిస్తూ |పోత్సాహవరిచేవాడు. ఈ ఉఊత్చావాం ఖర్మారావు! 

తిప్పలూ మాసి మేడమీద కూర్చుని రెక్కు_లు చెస్తూండటంతో నిరసించి we) 

గుండెనొప్పి వచ్చింది. న్మారకం తప్పి, మెలికలు తిరుపతూ నేలమీద వడి 

దొర్దటం ఆరంభించాడు. ఏవో మందులూ నూచెమందులతో తగ్గించారు రాని 

ధర్మారావును ఆ సంవత్సరం వదీక్షకు వెళ్ళునివ్వలేదు. తర్వాతి సంవత్సరం 

1904లో పరిక కః ఫస్టున పాసయ్యారు. ఈ అక్కల పిపాస చదువు ముగి 
స అ ల 

శ 
“ప్చ్ ల జ ot ఉల ఇల్ సేంతపరకూ, ఆ తర్వాత అనేక ఘట్టాలలో “సన్ను చడపించింవంటా రు” 



1. ధర్మారావు తల్లిదండ్రులు - నరసమ్మ, డా | అప్పన్న. 

2 బరంపురంలో ధర్మారావు టీచరుగా పనిచేసిన కల్లికోట కళాశాల భవనాలు. 19006 



3 విలాసార్హునము - ప్రతి ముఖపత్రం వ 1906 - 1914 

4: రవింద్రుడితో కవితా సమితి సభ్యులు - విశాఖ. 19338 
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ధర్మారావు. ఇదే (పతీ విషయం ఎంతో చక్కగా అటూ ఇటూ పొల్లుపోకుండా 

సరిగా అంచనా వెయ్యటానికి వారికి దోహదపడి వుండవచ్చు. లెక్కల 

తార్కి.కజ్ఞానం తర్వాత తర్వాత సామాన్య తార్కిక జ్ఞానంగా పరిణమించి 

ఉంటుంది. 

ధర్మారావు చుటూ ఎప్పుడూ అనేకమంది మితులుంటూండేవాస్ళ. వీళ్లం 
శు ne) 

దరూ కల్పి ఒక డిబేటింగ్ సొసెటీ సెట్టి అనేక అభ్యుదయ ఆంశాలూ._సమ 

స్యలూ చర్చిస్తుండేవాళ్ళు. ధర్మారావుకు [డాయింగ్ టిచర్ మండపాక కొండ 

(లావు పుణ్యాన బొమ్మలు బాగా గియ్యటం వచ్చింది. దీనివల్ల మి|తులందరూ 

కలిసి వేసె నాటకాలకు వనక, పక్క_తెరలను ధర్మారావు స్వయంగా రంగుల్లో 

వేసేవాడు. నాటక రచనా, నిర్వహణా, వేషధారణా ధర్మారావే చేస్తూ నాటక 

సమాజాన్ని నడుపుతూ వాటికి చిన్న చిన్న టిక్కె.ట్ట్రనూ అమ్ముతూండేవాడు. 

ఇవన్నీ వీరికి సినిమారంగంతో తొలి రచయితల్లో ఒకరుగా |పవేశించినప్పుడు 

బాగా నాయపడి వుండవచ్చు. కొండ1లాపు మాజిక్ కూడా కొంత నేర్చిన 

వాడు. ధర్మారావుకు అందులో కూడా ఆస క్రి పెరిగి పుస్తకాలు తెప్పించి చదివి 

కాగితాలో బూరెలు వండటం, పెబుల్ మీద కానులను నడిపించటం లాంటి 

వన్నీ చేసేవాడు. ఇలాటి తమాషాలన్నీ తాను మేస్టారుగిరీ చెసే కాలంతో 

కాగా సాయపడ్డాయంటాడు ధర్మారావు. 

ఆ రోజుల్లో కోడి రామ్మూ రి పేరు సర్కస్ రంగంతో మారుమోగి 
న కలీ 

పోతుండేది. వారి యనగర |పాంతమే. ధర్మారావుకు ఆయన కసరత్తు 

మేస్తారు. అప్పుడప్పుడే తన సర్కస్ కంపెసిని స్పిరీకరించుకుంటున్నాడు. 
లు “ 3 

ఆ రామ్మూర్తి ఫట్టలో కొన్ని ధర్మారావు మి|తబ్బందం పీరింట్లోనే చిన్న పిల్ల 

అకు చేసి చూపుతుందేది. 

ధర్మారావు మి|త్రబృందంలో బచ్చు జగన్నాధదాసు, యియసు వెంకట 

రమణయ్య, రెంటాల జోగారావు తదితరుబెందరో ఉండేవారు. మొత్తానికి 

ధర్మారావు సర్వతోముఖ వికాసానికి ఆనాటి విజయనగరం వునాదువెేసింది. 

ధర్మారావు దూరపు బంధువులూ, విజయనగరం సంస్థానంలో “హస్త 

బత” ౩ (ఏనుగఏల శాలు అధికారిగా ఉన్న గోలకొండ అప్పడు మనువమరాలూ, 

కోరాడ ఆదెమ్మగారి కుమార్తె అన్నపూర్ణమ్మతో ధర్మారావుగారికి *0యలో 

వివాహమెంది. అప్పటికి ధర్మారావు మెటిక్ పాసయ్యాడు. అన్నపూర్చమ్మకు 

కొదిపాటి చదువే వచ్చు. అప్పటికే ధర్మారావు అన్నకు పెళ్ళయి విశాఖ 
“ఈ. 

పట్నంలో డాక్టర్ చదువు కెళ్ళాడు, 
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ధర్మారావు విజయనగరంలో చదువు కాగానే ఎఫ్. ఎ. చదవటానికి 

పర్షాకిమిడి వెళ్ళాడు. ఆది ఆ రాజుగారి పోషణలో నడుస్తున్న కాలేజి. అక్కడ 

(సెన్సిపాల్ మంగు శ్రీనివాసరావు, ఇంగ్రీష ఉపన్యాసకుడు నై కాడ్డెర్, 

వైస్ (పెన్సిపాల్ న్డ్ చరిత ఉపన్యాసకులుగా గిడుగు రామ్మూర్తి, తెలుగు 

ఆధ్యాపకులు బంకుపల్లి మల్రయ్యశా శ్రి. వీరందరూ అఖండ మెధావులు. 

గిడుగు వారప్పటికి వ్యావహారిక భాషా ఉద్యమాన్ని ఊహించనుకూడా 

లేదు. కానీ చక్కని ఆధ్యాపకులుగా సిద్ది. వీరి 1పభావం ధర్మారావును 

ఎన్నో విధాల పెకి తెచ్చింది. పతి (గంథాన్న్ని మరద్దంగా నిశితంగా చదవా 

లన్న అభిప్రాయం, తెలుగు ఇవబంధాల మీద తొలిసారిగా దృష్టి పడటం, 

అందులోనూ విజయవిలాసం మనసుకెక్కటం వీరి (పభావంవల్లనే కావచ్చు. 

పట్టిన పట్టు విడువరా దన్న సూత్రం గిడుగు దగ్గరే ధర్మారావు నేర్చు 
కున్నాడు. ఇదే వారిని తాను ఏ ఉద్యమంలో ఉన్నా కొనముక్షుదాకా నిరంతర 

కృషి సాగించేలా కళ 

ఇక బంకుపల్లి మల్దయ్యకాన్ర్రి వేదాలను తెలుగులోకి అనువదించిన 

పండితుడు. పీరి మీద తర్వాత థధర్మారావుకు అభిమానం కలగటానికి కారణం 

విరు శారదా అ ననుసరించి. విధవా పునర్వివాహాన్ని సమర్థిస్తూ చక్కని 

కావ్రీయగంధం రాయడమూ, తన కుమార్తెకు పునర్వివాహాన్ని జరిపించ 
డమూ కావచ్చు, అప్పట్లో ధర్మారావుకు సహాధ్యాయులుగా బు|[రా శేషగిరి 

రావు, గిడుగు సీతాపతి, చిలుకూరి నారాయణరావు లాంటి ఉద్దండులుండెవారు. 

ధర్మారావుకు జీవితాంతం చుట కాల్నే అలవాటుండేది. అది పర్టాకిమిడి 

(ససాదించినదే. అక్కుడికెళ్ళిన కొ తలో వారికి మలబద్ధకం వ్యాధి ఉండెది. 

ఒక బొబ్బిలి మి|తుడు చుట కాలిస్తే అది పోతుందని చెప్పి చుట్ట అందించాడు, 

ఆనాటినుండి అది అంటుకొంది. 

ఎఫ్. ఎ. కోసం చదివింది పర్దాకిమిడిలోనయినా పరీక్ష ఇవ్వటానికి 

విజయనగరం రావలసి వచ్చేది ఆ రోజుల్లో . కాలేజి పిన్సిపాల్ కిళాంబి 

రామానుజాచారిగారు. [పతి పరీక్షనాడూ ఉన్న సమయానికన్నా ముందుగానే 

రాసిచ్చి వశ్ళే ధర్మారావుని చూసి ఏడా ట్రై బడుద్ధాయి అనుకునేవారు. తీరా 

పరీజా ఫలితాలు చూ పర్లాకిమిడి నుంచొచ్చిన ఐాళ్ళలోనూ ఆ పక్క నాలుగఏ 

జిల్లాలలోనూ వర్మారావుకి"క్క-డిశే ఫస్టు క్ఞాసౌచ్చింది. | 1906) 

ఆర్థిక వరిస్థితి నానాటికి 1 ఉయబాం కారణంగా ధర్మారావు జ స 

తర్వాత కొన్ని చిరుద్యోగాలు చెయ్యవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. అన్న 

సరసింగిరావు డాక్టరు పరీక్ష కష న సంవత్సరంతె* వూరి కా; కోతంది. తండి 
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ఆర్జన అంతంతవమా[తంగా ఉంది. ధర్మారావుకు ఆ 

కొంత బాగా లేదు. ఇవన్నీ కల్పి వారిసి ఒక సంవత్సరం పాటు ఉెక్కాలి 

బరంపురాలలో టీచరు వృతిలో ఉండేలా చేశాయి (1906). 

తర్వాత పరిస్టితులు కొంత మెరుగయ్యాక ఛర్మారాపు రాజమహేంద 

వరం కాలేజిలో చేరటానికి వెక్నాడు. అక్కడి హంటర్ దొర ఇంగ్షిషు, 

కొక్కా.ండ వెంకటరత్నం పంతులు తెలుగూ రెండూ అమృతమని విన్నాడు, 

వీటిని ఆపోశన పట్టాలన్న ఉత్సాహంతో వెళ్ళి ఫీజు కట్టాడు. మరునాడు 
మ్మదాసు పచ్చయప్పాస్ కాలేజీలో కూడా సీటొచ్చిందని వెళ్ళి చేరమని తర్మడి 

వయ. వద శతం. నన నన. నా పతనరయననారాల ముతా తాలాలు దనాు 

(©) 

[న్ 

బరంపురం నుండి టెలిగ్రాం ఇచ్చాడు. 

మితులతో ఆలోచించి సర్టిఫికెట్రన్నీ తిరిగి కాలేజీనుండి తీ 
మ।దానుకు [ప్రయాణమయ్యాడు ధర్మారావు. మదాసులో అప్పటికి పచ్చయ 

ప్పాస్ కాలేజీ, చుసిడెస్సీ కాలేజీ, (కిస్టాియన్ కాలేజీ, ఇవే చాలా (పసి 

ఫంతనపి ల మూడిట్లోనూ లెక్కల తరగతులకు హాజరె వచ్చయప్పాస్ 

కాలేవీతో శంగారచేలు మొదలియార్ గారి అక్కల బొధన మనసుకు నచ్చి అఆ 

కాలేజీ పిద్యార్దిగా ధర్మారావు చేరిపోయాడు (180/7). 

కాలేజీకి ఎరిక్డూ (పిన్సిపాల్. తత్వశాస్త్రం బోధించేవారు. ఇంగెషు 
ధా 

కె. ఏ. రామనాథన్. చకు_ని శెలితో కానులో పుఎకాలకు వృనకాలెే 
( ఇ 3 ల a 

అప్పచెవ్వగలిగిగంతటి మేధావి. తెలతుగపకు ఆన్న రంగయ్య, ఇక్స_దే ధర్మా 

రావుకి రూఢి వలిగించి. మిగిలిన క కశాశాలల్డ" ఖుదం వారూ, అకి్యి_రాజు ఉమా = 

కాంతం ఆలాంటి ఉద్దండ వపండియులు తెలంగ అధ్యాపవములుగా ఉండేవారు. 

రంగయ్య. గ డు చూసి పారాలు చెప్పే వ్యక్తి. కాని ధర్మారావుకు లెక్క_లు 
గ న లా ఎ భు ఇలా జో రో 

ప్రధానం. డానికి అధ్యాపకులు మంివూసలాంణటి శింగార వేలు మొువటియార్, 

అవి చూసే విరు మనను సచెపెటుకునారు. ఇక రెండవ భాష తెలుగులో 
"> 

షాది అయ్యంగారు. కీలు జెనాతస్ొతో జ వ్యాసరచన, అనమువాదానివ మి, 

ఇంగ్లీషు _ప్రాఫెసరుగా వసిచేసి ఇక్కడరు వచ్చారు. ఆయనళు తెలుగులో 
పరిచయం అంతంత మ్యాతమే. తర్వాత భర్మారావు అండోళసతో ఏరి 

స్థానంలో మామిడివూడి పంకటరంగయ్య చచ్చాడు, ఇంగ్లీమ నాటడాంరా, 

పద్యకావ్యాయి- బోధించటానికి రాడ్వెల్ ఉండేవాడు. ఈయన 'కీట్చ్పు” అభిమూన్న 

చక్కని బోధనా పాటవం కలిగిన వ్యక్తి. 
తెక కైల్ ధర్మారావు |పతిభ శింగార వేలును ముగుల్రి చేసింది. థధద్మాదాప్వి 

లెక్కల నోట్సు చూసి క్టాసంతా రానుకునేది. వీరి (వతిభ కాలేనీగోడలు దాటి 

లాడీల వదఠరూా పాకటంతో సివి రూము విద్యార్థుల కు ఆటపట్టయింది. 
గ హ్ 
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పరిక్షల ముందు వది ముక్కులు ముక్కున సెస్టుకుని చదివే వ్యక్తి 

కాదు ధర్మారావు. పరీక్షలకు వది రోజులకు ముందే చదుపు బంద్. తోడి 

విద్యారుల అనుమానాలను తీరుస్తుండేవాడు. కేవలం గతంలో చదివింది ఎలా 

రాయాలా అన్న అలోచనతో చక్కని [పణాకికను మనసులో రూపొందించు 

కోవటం వీరి కలవాటు. అది మె[టిక్, ఎఫ్. ఎ. లలో పనికొచ్చింది. అలాగే 

వి. ఎ. లో కూడా చెయటం, ఫస్ట్క్లాస్లో వసు కావటం జరిగింది (1909). 

మ।దానులో ఉన్న ఈ విద్యార్థిదశ లోనే హరిహరయ్యర్ అనే అధ్యాపకుడి 

దగ్గర నెలజీతం ఇచ్చి అరవ సాహితాంలోని గొప్పతనం ధర్మారావు తెలుసు 

కున్నాడు. శిలప్పదికారం, మణిమేఖలై, కంబ రామాయణం లాంటివి చదువు 

కున్నాడు. ధర్మారాపు భావి ఎవితానికి చాలా దృఢమైన పునాదులు విద్యార్థి 

దశలోనే పడ్డాయి. ముందు ముందు ఏర్పడనున్న భావాల తాలిచాబ్ళు 

అప్పుడే కనిపించాయి. రాజకియోభి|పాయోల నొదిలితే మిగిలిన దాదాపు అన్ని 

రకాల ఉద్యమాలలో ఫర్మారావు తీసుకున్న ప్మాతకు నాంది విద్యార్ధి దశి 

లోనే పలికినట్లు మనకు కనిపిస్తుంది, 

వసితనం మనిషి జీవితంలో (పధానమైంది. ఆనాడు మనస్సులో ముద 

పడిన భావాలు చివరి వరకూ వెన్నాడుతుంటాయంటారు. అందుకే ఆరోగ్య 

వదమైన వాతావరణంలో పసితనం గడవటం చాలా అవసరం. వసితనం 

జ్ఞాపకాల పొరల్లో ఏమైనా కటువైన సంఘటనలూ, మొర మైన అనుభవాలూ 

దాక్కు_న్నాయంమే అవి వాళ్ళ భావిజీవితాల మీద (ప్రభావం చూపిస్తుంటాయి. 

గాంధీ జీవితం చూసినా, గోర్కీ చరిత చదివినా మనకు తెలిసేది, [పపంచ 
సాహిత్యంలో ఏ రచయిత బాల్యాన్ని పరికించినా అర్హమయ్యుచ్ ఇదే. శాస్ర 

పరంగా (ఫాయిడ్ దీన్ని విశ్లెషించాడు కూడా. 

ధర్మారావు శ్రీకాకుళంలో చదువుకుంటున్న రోజులు. సుమారు పది 

సంవత్సరాల వయస్సుండొచ్చు. (వయిమరిీ కాసులో. అంటి అప్పటి నాలుగవ 

తరగతి, ఈ నాటికది అయిదవ తరగతీ కావచ్చు, చదువుతున్నాడు. దానికి 
ఖీ ఇదని “ చ సంవత్సరం చివరన గవర్న మెంటు పంక్ష వుండేది. ఒకనాడు బడికాగానే ఇంటి 
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కొసున్న ధర్మారావుకి ఇంట్లో తం[డి ఎదురయ్యాడు. చేతిలో పు స్తకాల్లేకుండా 

వస్తున్న ధర్మారావునిచూసి ఎక్క_డి నుంచి వస్తున్నావంటే స్కూలునుంచసి 

జవాబిచ్చాడు. పు సకాలేవన్నాడు తండి. ఆరోజు మార్చు_లన్నీ కూడి వచ్చిన 

మొత్తం ఆధారంగా తరగతిలో విద్యార్దులు వాళ్ళవాళ్ళ నెంబరు కూరి స్థానాల్లో 

కూచాొనే రోజని అన్నాడు ధర్మారావు. నువ్వెన్నో వాడవన్నాడు తండి. ఇరవై 

రెండవ స్థానం ఆని నమాధానం. ఫస్టైవరం టే ఎవరిపేరో చెప్పాడు. అతడు 
(బాహ్మణులబ్బాయి. ఇది విన్న అప్పన్న భార్యతో ““ఈ చదువు (1బాహ్మణు 

లకేగాని మన కబ్బదు” అని అన్నాడు. ఇది ధర్మారావు విన్నాడు. 

తలకాయలో అనేక ఊహలు. చదువు (బాహ్మణులకు తప్ప ఇతర్హకు 

రాదా ? ప్రయత్ని సే క్లాసులో మొదటి స్టానం బాహ్మణేతరులకు ఎందుకు 

దక్కదు? ఇక నుండి ఆ నానం తనకు తప్ప మరొకళ్ళకు దక్కగూడదు; 

దీనికెంత |శ్రమనైనా పడాలన్న భావం ధర్మారావు బుర్రలో నాటుకుంది. 

మనస్సులోపడ్డ ఈము[దే చివరివరకూ పట్టుదలగలమనిషిగా వారిని నిలబెట్టింది. 

విజయనగరంతో చదివినకాలంలోనూ, పర్హాకిమిడిలో ఉన్న సమయంలోనూ, 

మ్మదాసులోని పచ్చయ్యప్పాస్ కాలేజీలో చదువుతున్న దశలోనూ ఇదే దీక్ష 

ధర్మారావుని |పతివరీజా మొదటి తరగతిలో ఉతీరుడయ్యేలా చేసింది. 

పరీక్ష విషయాన్ని ఆలా వదిలేసినా ధర్మారావు సాహిత్యరంగంలో 

కృషిచేస్తున్న కాలంలో ఈ [(బాహ్మణుల ఆధిక్యత ఏమిటన్న భావం వారిలో 

బాగా పనిచేసిందనవచ్చు. ఆనాడు ఉద్దండపండితులంద రూ బాహ్మణులే. 

వారే ఎక్కువశాతం ఉండేవారు. ఆపాండిత్యంలో వారిని మించాలన్న పట్టుదలే 

ధర్మారావుని పముఖ వ్యాఖ్యాతగా మార్చింది. నాటి _బాహ్మణ వర్గాల క్రాష 

1గాంథికంగా ఉండటం గమనించిన ధర్మారావు తానూ ఆ భాషనే అభిమా 

నిస్తూ అందులో కూడా వారిని తలదన్నాలన్న ఆశే వారిని తొలిదినాల్లో 

[గాంథికభాషావాదిగా చేసి చివరకు వారినికూడా ఎదిర్చి నిలబడే స్టాయికి 

పెంచింది. సంస్కృతం - [గాంథికం - [దాహ్మణులూ యివన్నీ ఒకే వర్షమన్న 

భావంతోనే వాటిలో ఆధిక్యతను సంపాదించాలన్న తలంపు, వాళ్ళ మెప్పు 

పొందాలన్న భావం ధర్మారావుకు కలిగాయి. అవి తర్వాత్తర్వాత [బాహ్మ 

ణీతర ఉద్యమాథభిమానిగానూ, జస్టిసు పాట్ట అభిమానిగానూ యెలా ధర్మారావుని 

నడిపించాయో ముందుముందు చూడొచ్చు. ఇవే వారిని చివరకు [బాహ్మణత్వ 

వ్యతిరేకిగా మార్చి మరింత అభ్యుదయగామిగా ఎలా తీర్చిదిద్దాయో కూడా 

పరిశీలించాల్సిన విషయం. 
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ల 

ఏమైనా, ఆనాటి ఆ భావం వగోక్షంగా ఎరితే వనిచేన్తూ “స్పర్థ యా 

వర్ణ తే విదాగ్టో అన్నట్టు పీరిని అనేక రంగా ల్లి" ముందుకు నులిపై ౦ చింది. 

దీనికితోడు ధర్మారావకు చదువుమీద మరింత కద క లగటా నికి 

మరో ఘటన కూడా దోహదం చేసుండవచ్చు. శ్రీకాకుళంలో చదువు ఆపేసి 

విజయనగరానికి వచ్చి నంవత్సరం మధ్యలో నాలుగో ఫారంలో చేరాడు. 

(శ్రీకాకుళంలో వీరంషే టీచర్హకు అభిమానం. తరగతికి మానిటర్. చదువు 

సగంలో ఆపి ఇక్కడికొచ్చి నేరారు. వీరిని గురించీ _ విరి చదువును గురించీ 
విజయనగరంలోని నూలులో ఉచర్హకు తెలియదు. ఏవో  వశ్నలడిగితే 

ధర్మారావు తెల్లమొహం పయ్యక తప్పలేదు. దాంతో ఆ గోచరు 

“మురుగసలుంగరములు ముత్యంపుసరులును 

నాజి పురుషుని గై సేయు భూషణముటె ? 

అరనిమేషమునకు అన్నియు నశియించు 
విద్యయుక కె యెపుడు విడనితాడవు” అన్న పద్యం చది 

వారు. అప్పటికి ధర్మారావు వేషం చేతులకు మురుగులూ, చెవులకు పోగులూ, 

గిరజాల జుట్టూ గటానూ. పై పద్యం తనను ఎద్దేవా చేయడానికే చదివా 

రన్న భావం ధర్మారానులో మెదిలింది. గమ్మున ఇంటికొచ్చి ఆరోజే పోంఫలూ, 

మురుగపఏలూ తీసే 

ఇక్ స్తా చవ భాగం. అంతకుముందే శ్రీ కాశుళంలో తండి 

పెట్రిన చురక, దానికితోడు అవహేశనతో కూడిన ఈ మెస్టారు ఉద్బోధ రెండూ 

స శమ నూరు ఆరైనా చదువులో మొదటి స్టానం పొందాలనీ తద్వారా 

మే వర్త అభిమానం సంపాదించాలనీ మననులో వడింది. ఇదే వారిని విధ్యార్థి 

దశ ౦తా అధ్యాపకుల మనసు కెక్కిన విద్యార్థిగా నిలబ ట్రైంది. తళ. “విజన్ 

bn థర్మారావు వివిధ రంగాప్షోయూ విడవలేదు. అన్నిటా తనదంటూ 

ఓ [పత్యేక సానా నాన్ని సదిలపరుచుకున్న విషయాన్ని మనం గమనించగలం. 

అలాగే ఒక వ్యక్తి సమాజంలో ఒకడుగా మసలుకెంచున్చ్నవ్పుడు తన 

నెప్పుడూ ఇతరులతో బేరీజు వెనుకుంటూ తన స్థానాన్ని గమనించుకొంటూం 

టాడు. అవకాశమున్న ంత వరకూ తన అర్హతకు తగిన గుర్తింపు రావటం 

లేదన్న భావం కలిగినప్పుడు తనమీద తనకు ఆధిక్యతాభావమో , లే 

ధావమో యేర్చ్పరచుకుంటాడు. ఆ భావం చూపిస్తున్న ద 

ఇతరులనూ చూస్తూ అంచనా వేస్తుంటాడు. |పతి సంఘ 

గులతో దర్శిస్తుంటా డు. 

క దూంనతా 

న! 

దృష్టితో 
తగును అఆ భావం వెలు 
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అం & mms అమన మ మ్. | రం ధర్మారావులో తొలినుండీ తాను (బాప శ్రదేతర్వున్ [బాహ్మణ.లకన్నా 

విద్య బాగా సంపాదించాలసీ పరిస్థితు లెలాగున్నా యే ఆర్భాటాలూ లేకుండా 

చదువుద్వారానే పెవాళ్ళ మెప్పు పొందాలన్న తవన వుండేది. అలాగే తన 

దీక్షను కొనసాగించుకుంటూ వచ్చాడు. 

విజయనగరంలో మె।టిక్యులేషన్ పరీక్షలో మొదటివాడుగా పానయి 

పర్హాకిమిడికి ఎఫ్. ఎ. లో చేరటానికి వెళ్ళాడు. |పిన్సిపాల్ మంగు శ్రీనివాస 
రావుని కలిళాడు. స్కాలర్షిప్ అడిగితే |పిన్సిపాల్ ఆర్థికంగా వెనక బడ్డు 

సర్టిఫికెట్ 'పెట్రై విజ్ఞప్తి దాఖలు చేసుకోమన్నాడు. దానితో థధర్మాధావు ఆహం 

మీద కొరడాతో కొట్రినట్టయింది. ఇంతకాలం చదువులో తన సామర్ద్యాన్ని 
ముందెట్టుకుని జీవితం నెగ్గుకురావాలన్న వారి అభి|పాయానికిది దెబ్బగా 

తోచింది. ఆర్థిక స్టితిగతులకన్నా విద్యకే అధిక గౌరవం |వతిపత్తులుంటా 

యనుకున్న వారి నమ్మకం గంగలో కలిసినట్టయింది. వెంటనే కోవం కట్టలు 

తెంచుకుని “ఏం - మీ కాలేజిలో మెరిట్కు సాలర్డిప్ ఉండదా” - అని 

(పిన్సిపాల్ ని ధర్మారావు నిలేశాడు. అసలే తన విద్యకు గుర్తింపు రాలేదన్న 

బాధకు తోడు, పేదరికాన్ని ఎ త్రి చూపెడున్నా రేమోనన్న భావం కూడా కలి 

గింది. నదే _ కాలేజిలో చేరిన రెండురోజుల్లోనే (పిన్సిపాల్ చెప్పే అక్కల 

విషయంతో ధర్మారావే వభములని తేలటం, వీరికి ఉచితంగా చదువుకో 

టానికి హాస్టల్ సౌకర్యం అభించ టానికి ఆసా్క్కాార మెంది. 

ఈ విధంగా పసితనంలో ధర్మారావు గుండెలో దాగిన బడజానలం 

అడుగడుగునా “పెకి పొంగివస్తూ వారిని కార్యదీక్షలో మునిగివుండేలాగానూ, 

ఆశయసాధకులుగా రూపు కట్టుకో వడంలోనూ నిత్యం ఉడుకు రక్తం పొంగే 

యువకునిగా నిలిపింది. 

ఆతరణబా టు తిన తిదుగుజా ము 

తాపీ ధర్మారావు వ్యాఖ్యల రూపంలో వండితుల పాత విమర్శలను 

.ఐ దిరించినప్పుడూ, (బాహ్మణతతషం మీద తిరుగుబాటు చేసినప్పుడూ, పాచీన 

సంప్రదాయాల నెదిరించి పెళ్ళి తతంగాల్లో నూతన పద్దతులను (ప్రవేశ పె టై 
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నవ్వుడూ మాత్రమే ఆయనలోని తిరుగుబాటు తత్వం లోకా 

చ తత్వం ఆయనకు విద్యార్థి దశ నుంచే అబ్బింది. 

శ్రీకాకుళంలో ఉంటూ చిన్న తరగతుల్లో చదువుకుంటున్న రోజులు. 

ధర్మారావుకు ఆరేక్ళుం డవచ్చు. ఒకనాడు పంచె కట్టుకొని రాను కెళ్ళాలన్న 

అభి|పాయం వచ్చింది. క్లాసుకు తాను మానిటరు. దాంతో ఒక పంచెను తన 

కొచ్చినట్టుక ట్టి అందరూ ఎడంచేతివై పు గోచీపెడితే, తాను కుడిచేతివై పు గోచీ 

పెటి - క్రానుకెళ్ళాడు. మాస్టరు ఈ పద్దతి చూసి “ఇదేమిటి?” ఆంటే 
“అదంతే”. అన్నాడు. నలుగురూ నవ్వుతారంటే “దారెంట వస్తూం టె ఎవ్వరూ 

నవ్వంది ఇరముందెలా నవ్యుతారని'' ఎదురు[పశ్న. “అయితే అలాగే కడావా?” 

ఆన్నదాసికి *“*“ఆలాగొనంటూ జీవితాంతం - పంచె కట్టినంత కాలం - కుడి 

గోచీతోనే ఉండేవాడు. 

విజయనగరంలో రిప్పన్ స్కూత్లో ధర్మారావు 4, 5, 6 ఫారాలు 

చదివాడు. ఆ రోజుల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇది. ధర్మారావు గిరజాల 

జుట్టుతో ఉండేవాడు. చొక్కా, పంట్లాము, కోటూ, నెత్తిమీద టోపీ ఇదీ వేషం. 

తల్లికి పూజాపునస్కారాల మీద తగిన శ్రద్ద. ఇంట్లో ఒక దై వ మందిరం. 

జు ముందరి గదితో కూచొని దేవుడి మందిరం వెపు కా ళ్ళెట్టుకొని ధర్మారాషు 

ఛదువుకుంటున్నాడు. పూజ చేసుకుంటున్న ఏరి అన్నగారికి తగని కోపం 

వచ్చి “దేవుడి వై పు కాళ్ళు పెట్టాచేంటి, తియో అని గద్దించాడు. “కాళ్ళు ఏ 
పకు_.నుంకేనేం దేవుడెక్క_డ లేడని” అంటూ - ఇందుగలడందులేడన్న 

పద్యం చదువుతూ లేచి వెళ్ళాడు ధర్మారావు కొంటెతనంగా. వెధవ జొన్నకర 
[ప్రశ్నలూ నువ్వూనూ ఆంటూ అమ్మగారు మందలించారు. ఇదే ధర్మారావుకు 

పది పదిహేనేళ్ళ తర్వాత జొన్నక్యర వ్యాసాలకు శీర్షి కగా పనికొచ్చింది. 

రిప్పన్ న్కూల్లోనే అయిదవ ఫారం చదువుతున్నప్పటి మరో 
ఉదంతం. క్లాసులో ఫస్టు వచ్చేవాడే మొదట కూర్చుంటాడు. హిస్టర్ పాఠం 

నడుసోంది. మాస్తారుకు అభిమాన విద్యార్థి తతో. “బాసరలో 

నికి ఆల్సించి. కాని 
౮ 

7108 ధర్మారావు 

పక్క_-న కూర్చున్నాడు. |పశ్నలడుగుతూ ఎవరూ చెప్ప లేకపో యేటప్ప టికి 

ధర్మారావు దగ్గర ఒక్క. క్షణమైనా ఆగకుండా ఏరి పక్కవాడిని అడిగాడు. 

ఆతను బదులు చెప్పాడు. టీచరు ధర్మారావుని మొదటి స్థానం ఖాకీ చేసి ఆ 

రెండో కృరాడికిమ్మన్నారు. ధర్మారావు ససేమిరా ఇవ్వనంటూ ““తనకాలో 
చించుకోటానికే సమయం ఇవ్యక వెంటనే వక్కు_వాడినడిగా రెందుకసి* ఎది 

రీలచాడు. నువ్వు చదవలేదన్నది మాస్టారు ధర్మారావు నెత్రినేసిన నెపం, 

ధర్మారావుకు ఉకోషం వచ్చి వన్నెండు _పశ్నలడగండని అందులో ఏఒక్క-_ 
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డానికి సమాధానం చెప్పలేకపోయినా చోటిస్తానన్న ఛాలెంజి. నాలుగైదు వశ్న 

అకు నమాధానం చెప్పాడు. తర్వాత ఒక సంఘటనకు చెందిన సంవత్సరాన్ని 

అడిగారు. దాంతో ధర్మారావు తేదీలు గుర్తుండవనీ, ఎలాగైనా ఓడిడ్దామనే 

కదా ఇలా అడిగారని దబాయిస్తూ ఆ డేటు సరిగ్గా చెప్పి కన్నీళ్ళ పర్యంతం 

అయ్యాడు. కాసు గొల్జుమంది. మాస్టారు సంతోషించారు. ధర్మారావు మొదటి 

'ప్రసు ధర్మారావుకే దక్కి.9ది. తనది న్యాయం అని గట్టి నమ్మకమున్న ప్పుడు 

ఎవరినైనా ఎదిరిస్తే తప్పేమిటన్న తత్వం ఆ విధంగా ధర్మారావులో పెరు 

గుతూ వచ్చింది. 

ఇలాగే ధర్మారావు ఎఫ్.ఎ. చదవటానికి నేడు ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోనూ, 

నాడు ఉమ్మడి మదాసు రాష్ట్రంలోనూ ఉన్న పర్షాకిమిడి రాజా కళాకాలటో 

చేరాడు. 1904 వ సంవత్సరం. వ్యావహారిక భాషోద్యమ నిర్మాత గిడుగు 

రామూ రి పంతులు ఆ కళాశాలకు వైస్ |పిన్సి పాలూ చరిత ఉపన్యాసకులు 

గానూ ఉన్నారు. 

ఆనాటి సాధారణ వేషంతో, గిరజాలూ "పెద్ద జుట్టూ వేసుకుని గిడుగు 

వారి క్లాసులోకి వెళ్ళాడు ధర్మారావు. ఏవో |పళ్నలడుగుతూ ధర్మారావుకూ 

ఆడిగిచూశారు. ఆంతే, “మొహాన బొట్టు లేదేం” అన్న గర్హన గిడుగు నోటి 

నుండి వచ్చింది. ఇలాటి |వ్రళ్న తరగతిలో వస్తుందని ఎదురుచూడని 
ధర్మారావు కెటూతోచక తాను (దాహ్మణేత రుణ్బని జవాబిచ్చాడు. అయితే 

బొట్టక్క-గ్రైదా అని మరో వశ్న. కుర్చి మరోపక్క_కు తిప్పేసుకున్నారు గిడుగు. 

ఇక సీ మొహం చూడనని. ఇలా కొంతకాలం గడిచింది. తన (పతిభతో. పతి 

గంథం చాలా (శద్దతో చదివే మంచి విద్యార్థిగా నిరూపించుకుంటూ గిడుగుకు 

కోపోపశ మనం చేశారే గానీ బొ క్రుట్టుకోలేదు ధర్మారావు. అంత పట్టుదల 

ఇద్దరిదీ. కాని తర్వాత ఎప్పుడు ఆరంభించారోగానీ సుమారు నలభై సంవత్సరా 

లొచ్చేవరకూ _ ముఖాన నిలువుబొట్టు పెట్టుకునేవాడు ధర్మారావు. 
హేతువాదానికి నిలవనప్పుడు ఎలాంటి ఆచారాన్నైనా ఎదిరించే గుణం 

తప్ప, గుడ్డిగా అనుసరించటం ధర్మారావుకు తెలీదు. ధర్మారావు ఎఫ్.ఎ.పరీిక్ష 
ఇవ్వటానికి పర్జాకిమిడినుంచి విజయనగరం వచ్చాడు. ఆ కాలేజి వరీక్ష్షలకు 

"సెంటరు. ధర్మారావు అత్తవారింట్లో మకాం పెట్టి పరిక్షనాడు కాలేజీకి వెళ్లాం 

కదా అని బైటకౌచ్చారు. ఎదురుగా నూనెకావిడి వస్తూంది. చూచినవారూ, 

పీరి [శీయోభిలాషులూ, తిరిగివెళ్ళమన్నారు. చివరకు కావిడి మో సేవాడుకూడా 
ఇది మంచి శకునం కాదనీ తిరిగివెళ్ళి రండనీ సలహా ఇచ్చాడు. కాసి 

ధర్మారావు ద్న్నేమీ లెక్కచేయకుండా వరీక్ష రాయటాని కెళ్ళారు. వర్థాకి మిడి 
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నుంచి 114 గురు విద్యార్దులు పరీక్షకు కూర్చుంటే పదకొాండుగురు పాసయ్యారు. 

ధర్మారావుకు ఫస్టుకాసు వచ్చింది. ఇలాంటివే వారిని |కమంగా తరువాత 

జీవితంలో పతి అంశాన్నీ శాగ్ర్రీయ, హేతువాద నృష్టితో అధ్యయనం చెయ్య 

టానికి 'పయత్నించేలా చేశాయి. 

విజయనగరం నుండి ఎఫ్.ఎ. పాసైన తర్వాత కొద్దినెలలు కెక్కలి 
మిడిల్ స్కూల్లో ఆధ్యావకుడిగాను, బరంపురం కళ్ళికోట కళాకాలలో 
హెస్కూాలు ఆధ్యావకుడుగానూ ధర్మారావు పనిచేశాడు. తర్వాత బి.ఎ. చదవ 
టానికి మ ద్రాసువెళ్ళి పచ్చయప్ప కాలేజిలో చేరారు. తెలుగు ఆనువావానికి 

శేషాది ఆయ్యంగారనే ఆయనవచ్చారు. ఒక పద్యం _ భీమఖండం లోనిది _ 

బోర్దుమీద తన్వులతోటి రాసి ఆంగ్లంలోకి అనువాద౦చేసి తెమ్మన్నారు 

విద్యార్దులను. ధర్మారావు ఆయ్యంగారు రాసిన తప్పుల (వకారమే అనువాదం 

చేసి చివరోదిస్ మేక్స్ నో "సెన్స్ "అని నోట్ రాశాడు, అది చూసిన లషాదది 

ఆయ్యంగారు కోపంతో మండివడి [పిన్సిపాల్ కు రిపోర్టుచేశాడు. పిన్సిపాల్ 

ఏరిక్తూ ధర్మావావుని పిలిపించి విచారిస్తే అ, ర లకు భేదంచెప్పి ఏటి 
తవ్పుగా రాస్తే తప్పర్థం వస్తుందని చెప్పాడు. తెలుగు లెక్చరరు తెన్న 

రంగయ్య దీన్ని సమర్థించారు. (పిన్సిపాల్కి శేషాద్రి తప్పు తెలిసింది. ఇదే 

అఆదశన్నుకొన్న ధర్మారావు ఆప్పుడే బి.ఎ. _ విశ్వవిద్యాలయం భస్టులో_షాసె 

వచ్చిన మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్యను శేషోది స్థానంలో ట్యూటర్గా 
తమ న్షాసుకు పంసమని విజ్ఞప్తి చేశాడు. ఆంతే, ఆనాటినుండీ వెంకట రంగయ్య 

ధర్మారావు తరగతికి ఆనువాదకులుగా వచ్చాడు. 

అందరూ ఆవునన్నది కాదనడానికి చాలా ధైర్యమూ చాక చక్యమూ 

ఉండాలి. ఇలాంటి తత్వం ఉన్న వాగే కొత్తదారుల్లో (ప్రయాణానికి సిద్దవడ 

తారు. నలిగినదారులు గవ్నవు. ధర్మారావు బి.ఎ. చదివే రోజుల్లో వచ్చయ్యప్ప 

కళాశాలలో [పొఫెసర్ రామనాథన్ ఇంగ్లీమ చెప్పేవాడు. అఖండ పాండిత్యం 

వున్న వ్యకి. కన్నెమెరా [గంథాలయంలోని పుస్తకాలన్నీ వార తలకాయలో 

నిండి వున్నాయం కే ఆశ్చర్యపడర _ర్రేదు, నిగర్వి. ఆయనొ కనాడు విద్యార్థు 

లకు సోమరతనం మంచిదికాదని ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు. ధర్మారావు లేచి ఆదే 

చాలా మంచిదనీ, దానివల్లే వపంచనాగరికత అభివృద్ది చెందుతోందంటూ 

మాక్ ముల్హ్బర్ జీవితం సోదాహరణంగా చెప్తూ ఆయన వాదాన్ని ఖండించి 

కొననిపించాడు. ఇలాటి తర్కబలం ఆనాటి నుండీ ధర్మారావులో ఉంది 

కనుకనే అటు [(గాంథధికవాదాన్ని సమర్షించిననాడూ, ఇటు వ్యావహారిక వాదాన్ని 

ఉథ్యమంగా చేప ట్రిననాడూ తక తార్చి_కజ్ణానంతో నెట్టుకు రాగలిగాడు. 
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ఈ భావాలే వారిని అనేక |పాచీన విషయాలను కొత చూపుతో పరిశీ 

తిం చడానికి అవకాశాన్నీ ఎంత "పిదవారు చెప్పినా అందులో తార్కిక జ్లానా 
ద sy 

నికి తప్పనిపించినపవ్పుడు నిర్మొహ మాటంగా ఖండించే శ క్రిసీ పొందిన వ్యక్తిగా 

తీర్చిదిద్దాయి. 

అంగ రెత్తిన సంన్య-రణ 

సమాజంలో ఒకడుగా ఉన్న వ్యక్తి సహజంగా దాని ప్రభావానికి గురౌ 

తాడు. దాని మంచి చెడులకు తానూ కర్తృత్వం వహిస్తాడు. అయితే తన 

చుట్టూ ఊన్న సమాజానికి తనకూ మధ్య వై రుధ్యాలున్నాయన్న విషయం 

గమనించిన వెంటనే తన వ్యక్తిత్వం నిలుపుకోటానికి కృషి చేసాడు. ఏనా 

డెతే తాను బలహీనుడై సమాజ లక్షణాలూ అవీ బలవతరమని (గహిసాడో 

తాను సమాశానికి తల వంచుతాడు. అలా తలవంచి కొందరు పూర్తిగా డానికి 

దాసోహమెతే, మరికొందరు అవకాశం చిక్కినప్పుడల్లా సమాజాన్ని తన 

ఆలోచనలకూ ఆచారాలకూ అనువుగా మార్చటానికి [ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుం 

టారు. వారి ధైర్యనైర్యాలతో కొందరు అనుయాయులను తయారు చెస్తూ 

అప్పటికి వారికి నమాజంలో కనిపించిన చెడును ధిక్కరిసూ మంచి దిశకు 

నడిపిస్తూ, నడిచేవాళ్ళనే మనం సంస్క_ ర్షలని అంటూంటాం. 

ఇటువంటి మహానుభావుల ఉద్యమాల వల్ల సమాజం ఎప్పటికప్పుడు 
పేరుకున్న కుష్తను వదిలించుకుంటూ మంచిని పెంచుకుంటూ పురోగమించటం 

గమనించవచ్చు. 
ధర్మారావు కుటుంబం సనాతనాచారాలతో నడిచే మధ్యతరగతి వర్గం 

లోనిది. సుభతడరగతి వగ్గం అవగానే మార్పును వెంటనే ఆహ్వానించే "పణం 

ఉండకపోవటం, కొత్తను చూసి భయపడటం, తన అసి త్వానికి ముప్పు 

రానంత వరకూ నిమ్మకు సీరెత్రినట్టుండటం అన్న లక్షణాలను పుణికి 

పుచ్చుకోనుంటుంది. పాత విలువలనూ, సం్యపదాయాలనూ భద పరుచుకుంటూ 

ముందుతరాల కందించడంలో నమ్మకమైన పాత్రను నిర్వహిన్తూంటుంది. 

ఇటువంటి కుటుంబంలోని వ్యక్తికీ _ అందులోనూ తెలుగు దేశంలో 

అంతగా ఆర్థికంగా అభివృద్దికి నోచుకోని ఒక మారుమూల |పాంతం వ్య క్రిక్షి 
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ఇలాంటి సంస్కార భావాలు నెలా వచ్చి ఉంటాయో తెలుసుకోటం ఆశ్చర్య 

కరంగానే ఉంటుంది. 

ధర్మారావు తండి అప్పన్న |డెస్సరు. అంటే డాక్టరు. ఆ రోజుల్లో 

డాక్షర్తు సాదారణంగా సెనికోద్యోగాల కే వెళ్ళేవాళ్ళు. అక్కాడ పీబ్ళ చేసే 

వసి యుద్దంలో క్షతగాతృలకు మందూ మాకూ వేసి కట్టు కట్టటం. అందు వే 

న మిల్మటిలో చేరకుండా మామూలుగా వైద్యవృత్తి 

చస్తున్నా వాళ్ళానలాగే పిలిచేవాళ్ళు. 

(డెస్సరు అప్పన్న చాలా తెలివైనవాడు. శ్రీకాకుళంలో మెటిక్ 

పౌసయి, స్టిమ రెక్కి- మదా నెళ్ళి డాక్టరు వరిక్ష్షలో అనేక బహుమతులు సంపా 

డించి ఊతీర్లులై శ్రీకాకుశంలోనే మొదటి దఫా డాక్టరు వృ_తిలో _పవేశించాడు. 

ఈయన మడాను నుండే ఆంగ్ల భాషనూ వేషాన్ని తెచ్చేశాడు. ఆ రోజుల్లో శీలా 

కుళం, బరంపురం |పాంతాలకు కాఫీ తాగే అలవాటును కూడా వీరే (వవేశ 

పెట్టారం టారు. ఇంస్తీషువారి ఆలవాట్టు, ఆచారాలను ఇంట్లో స్టిరపర్బారు- 

ఆ రోజుల్లో కాస్త ఇంగ్షిషు చదివిన పతి వ్యక్తికి ఉన్న స్టే తెలుగంటే అల 

సత్యమూ అదీ ఉండేది. ఇంట్లో ఎవరన్నా తెలుగు పుస్తకం చదువుతూ 

కనిపిస్తే “అలా పిచ్చి చదువు కాకపోతే ఏ ఇంగ్లీమ పుస్తకమన్నా చదవరాదూ” 
అసి తిక్చివాడు అప్ప న్న. 

ఇంగ్రీష అధ్యయనం తెచ్చిన అనర్దాలు ఎలాగున్నా అవీ (ప్రజల్లో కొంత 

శా స్ర్రేయ దృక్పథం, |పతిదాన్ని విడమర్చి చూడగల హేతువాదం నేర్పింద 

నటంతో సందేహపడక్కర్రేదు. అప్పటికే రాజా రామమోహన్ రాయ్ భారత 

దెశంతోనూ, కందుహది వీరేశలింగం లాంటివారు తెలుగు దేశంలోనూ తమ 

కబ్బిన విజ్ఞానం మెరకు సంస్కార భావాలను |[పచారం చేశారు. ఈ భావా 

అన్నీ నాటి విద్యారుల బుర్రల్లో గజిబిజి చేస్తుం డేవి. 

,_ ధర్మారావు రిప్పన్ నూ్క్కూలులో చదువుకునే రోజుల్లోనే వీరేశలింగం 

పవహసనాలనూ, బుద్దిరాజు ఈఃశ్వరప్ప4* _ప్రహసనాలనూ గడ్డగా చదుపు 

తుండేవాడు. వీరే లింగం గ్రహిసనాల్రోడండ గొప్పగుణం అందరికీ తెలిసిందే. 
వారి అభి[పాయాలను మృదువుగా వా అనేక సంచర్భాలలో కటువు గానూ 

_(పహసనాల్లో దూచ్చె మన బురల కెక్కిస్తారు. చదివినవాళ్ళ బురలిక ఆలో 

చనలతో సతమతమౌతూంటాయి. ఆలాగే *“కమలాస్ లెటర్స్ టు హర్ 

హ స్పెండ్*5 లాంటి విషయవివేచనచే సే రచనలూనూ. దీనికితోడు ఆ రోజుల్లో 

ఉతరదేశం నుండి ఒక వర్మ! అనే ఆయనొచ్చి తెలుగునాడులో సంస్క_ర 

ణల గూర్చి అనేక ఉపన్యాసాలిచ్చి వెళ్ళాడు. ఇవన్నీ ధర్మారావు అభ్మిపాయా 
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లను సంస్కరణలవైపు దారితీయించాయి. వీటిని మించి ధర్మారావు “సోషల్ 

_ర్మిషార "అనే ప్మతికను శ్రద్దగా చదువుతూం డేవాడు. అలా గేరామమోహన్ రాయ్, 

కేశవ చంద సేన్ల వేపతచరాతలమా, రచనలచూ య అధ్యయనంచేళొడు. 

తం|డి ఆంగ్ల సం[పదాయాలు ఇచ్చిన చొరవా, ౩ చున చెప్పున [గంథాల 

ఆధ్యయనం ధర్మారావును సంస్కార థావాలవై వెపు నడిపించాయి. చదువుకునే 

రోజుల్లో ఒక సంఘటన కూడా సంఘ నంస్కా_రాలవై పు క్పీద దృష్టి మశ్శేలా 

రిచ్చగొట్రిందని ధర్మారావన్నారు. 

విజయనగరంతో ఏరింటికీ రిప్పన్ స్క్కూలుకూ వె "శే డారిలో ౬కు 

(శో తియ సండితుని ఇబ్లుం డేది. ఆయన సామయాజి.మహావండితుడూనూ. ఆచా 
రాలకు పెట్టింది పీరు. వారి కుమార్తెకు చిన్నతనంలోనే సెళ్ళిచేగే స భర్త 
చనిపోయి బాలవిధవగా తండి ఇంట్లోనే ఉంటూండేది. వయస్పప్పటికి 15, 
16 సంవత్సరాలు. యవ్వనంతో తొణికిసలాడ్తుండేది. ఈ బడి విద్యార్డులో 
కొందరు వయస్సులో పెద్దవాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని చూసి గేరిచేస్తూండటం నలు 
గురూ గపనగునలు పోవటం జరుగుతుండేది. పిల్ల తండి నిప్పును కడిగేవాడు. 
కనుక ఆ పిల్లకు మళ్ళీ పెళ్ళి తలపెపేవాడు కాదు. ఇది చూస్తున్న ధర్మా 
రావుకు వారి మ్మిత బృందానికి క్ర్రీవిద్య, బాల్యవివాహాల సమస్య, స్రీ పునర్వి 
వాహాల పెనా దృష్టిమళ్ళి వాదించుకోటాలూ, చర్చించుకోటాలూ జరుగుతుం డేవి. 

ఇలాటి భావాల చర్చల కోసమే ధర్మారావు ఇంట్లో శని, ఆదివారాల్లో 

డిబేటింగ్ సంస్థను ఏర్పాటుచేసుకున్నా రు. ధర్మారావు అభ్మిపాయాలన్నీ బాల్య 

వివాహాలుకూడదనీ ,స్ర్రీకి విద్యఅవసరమస్ విధవావివాహాలు జరగాలనీ కట్నాలు, 

తీనుకోకూడదనీ,జాతి వర్ణ విభేదాలుండరాదసీ అన్న దిశగా రూపుదిద్దు కున్నాయి. 

చిన్నప్పుడు దేవుడికి పెట్టిన దండం ఎవరికి ఆందుతుందోనన్న అను 

మానం వేసిన ధర్మారావుకు, మ్మదాను చదువుకొచ్చేనరికి దగ్గరున్న పెసలతో 

(టటాము లెక్కాలి తప్ప, వాటిని దేవుడికి అర్పించి మండుటెండలో నడిచి 

పోవడం అసందర్భ మసిపించింది. 

పాత ఆచారాల మీదా నమ్మకాలమీదా తిరుగుబాటుఖావాలు కలుగుతున్న 

ఆ కాలంలోనే ఏరి పెళ్ళి నిశ్చయమైంది. విజయనగరం న్కూూల్లో చదువు 
తున్న వీరికి, గోలకొండవారి కుటుంబానికి చెందీ వీరికి బంధుత్వం ఊన్న 

అన్నపూర్ణ తో 1ల02-.1 ౪08 మధ్యలో వివాహం నిశ్చయమెంది. అం ఫే 

ధర్మారావుకు 15, అన్నపూర్షకు 10 సంవత్సరాల వయస్సు. అయితే ధర్మా 

రావు ఓ షరతు పెట్టాడు. అన్నపూర్ణ కొంతకాలం చదవాలని. అందరూ 

అంగీకరించారు. అన్నపూర్ణతాత గోలకొండ అప్పడు విజయనగరం సంస్ఫా 
క్! న్ా: అకా 4 
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నంలో “హస్తబలి” అధికారిగా ఉండేవాడు. ఆయన దగర అన్న పూర్ణ ఏడో 

ర్చి 

లన్నాడు. ఆ రోజుల్లో ఆది చాలా అపురూపం. పెళ్ళికొడుకు తన భార్యను 

శోభనం గదిలో తప్ప చూసే అవకాశమే కల్పించని కాలం అది. అందుకూ 

లీ a ఇల శ్ ఇ” అబి ఆంగీకరించారు. కట్నాలూ-కానుకలటూ ఉంచకూడదగి. ఇఅర్కారాల పద్దు 
ననన న ననన ననన 

బట్టాడు_ అందులోనూ నెగాడు. 
ర న. నూ. 

చివరకు మెటిక్యులేషన్ పరీక్ష పాసయిన తర్వాత 1904 లో ధర్మా 

రావుకి అన్నపూర్ణకీ "పెళ్ళయింది. భార్యను అప్పటికెవరూ పేరెట్రి పిలిచే 
ఆచారం ఏీరిళ్ళలో లేదు. ధర్మారావు ధైర్యంచేసి పిలవటమే కాదు. నాటకా 

లకూ వాటికీ వెంటబెట్టుకుని మరి వెళ్ళేవాడు. ఇంట్రో కొందరు నోళ్ళు నొక్తు 

కునేవా్మే ననుకోండి, 

అలాగే చేతికి మటిగాజు లేసుకోవటం, ముక్కున బేసరి, చెవిపోగులు = 

చెవి అంచునిండా ఉండేలా-చెపి దొప్పతో ఒక నగా ఇవస్న్ పుసిస్త్రే లక్షణాలని 

నమ్మ కం. చాలా నెలలు పోరాడి వీటన్నిటినీ కహానిపెంచ గలిగాడు ధర్మారాపు. 

ఆలాగే కట్టూ, జాకెట్టూ ధరించటంలో 'హడా మార్పు తేవడానికి చాలా 

(శమపడి సాధించాడు. అన్నపూర్ణమ్మ చనిపోయే వరకూ ఇలానే వుండేవారు. 

కనుక సంస్కారభావం తలకు పట్టగానె, తన ఇంట్రోనుండె ఆచరణ 

ఆరంభం చేశాడు ధర్మారావు. వీరేశలింగం [ప్రభావం పరోక్షంగానే పీరిమీద 

పడింది. కందుకూరిని ధర్మారావు చాలాకాలం తర్వాతగానీ బరంపురంలో 

చూడ లేకపోయాడు. అప్పటికి అచ్చయిన తన '“ఉషఃకాలం” అక్కస కందు 

కూరి ఒచ్చి నట్టు ధర్మారావు రాసుకున్నాడు. 

ఈ సంస్కార భావాలే (కమంగా (పోదిఆయి తన ముమారులకో 

ంస్క_రణ వివాహాలు చెయ్యడంలోనూ, సంస్కరణ పద్ధతిలొ పలు వురికి 

వాహాలు జరిపించటానికి ఆచార్యత్వం వహించిడంతోనూ, 

య్ 

లా అనేక నాంఘిక 

న్ని 
సమస్యలను నిశితంగా పరిశీలించి శాస్త్రీయ అవగావానతో చచసలు హాగిం 

చటంలోనూ ధర్మారావును ఒక ప్రముఖ వ్యుకిగా నిలబెట్టాయి. 
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వేదం వెంకటరాయశాన్ర్రి లాంటి గొప్ప పండితులను చాలా మంది 

వశంసిసారు. |పాబీన కావ్యాలకు వారి వ్యాఖ్యానాలను చదివి గౌరవంతో 

నమస్క_రిసారు. కానీ, అలాంటివారిని ఎదుర్కోవాలంటే ఎంతో సాహిత్య వరి 

చయమూ, |పతిఖా, తార్కిక జ్ఞానమూ ఉండాలి. ఇవన్నీ తాపీ ధర్మారావులో 

ఉండ బర్త వేదం వారితో విజయవిలాన వ్యాఖ్యాన్మ సందర్భంగా తగాదా పడ్డాడు, 

ఊరూరూ తిరుగుతూ వేదంవారి వ్యాఖ్యానంలోసూ, పదాల కర్ణాలనూ, అన్వ 

యాన్ని చెప్పడం లోని పొరపాట్లను వివరించడం ఒక ఉద్యమంగా కొనసాగిం 

చాడు. చివరకు వేదంవారి స్వస్థలం నెల్లూరు వీమలోనే సభలు సెట్టి తన 

వ్యాఖ్యానమే మేలనిపించుకున్న వాగ్గాటీ పాండిత్యం ఉన్నవాడు ధర్మారావు. 

ఈ సాహిత్య పిపాస ధర్మారావుకు చిన్నప్పటినుండీ ఉంది. సాధార 

లంగా ఏ పిల్లలకైనా తొలి గురువు త్తీ, తొలి పాఠశాల తల్లి ఒడీను*, ఆలాగే 

ఢర్మారాపు తల్లి నర్పమ్మ. తండి అప్పన్న డాక్టరు వృత్తిరీత్యా ఊరూరూ 

తిరగడంవల్ల తలి (పభావం ధర్మారావు మీద చాలా వడింది. ఆమె కనక 

డొద్ద చూపించి ఉండకపోతే ధర్మారావు చదువే కాదు, సోదరుల చదువూ సాగి 

ఉండెది కాదని ధర్మారావే అన్నాడు. 

పుట్టింది బరంపురంలో కాగా తండి బదిలీలవల్ల ఎరికి ౮-7 సంవత్స 

రాల వయస్సు వచ్చేవరకూ కొన్నాళ్ళు ఛ్యతపురం లోనూ (నేడు ఒరిసా 

రాష్ట్రంలో ఉంది కొన్నాష్మ శ్రీకాకుళంలోనూ గడిపారు. "సెకండరీ అంటే 

అప్పటి థర్తఘారం చదివి విజయనగరానికొచ్చారు. అంపే 1900 సంవత్సరం 

వరకూ శ్రీకాకుళ మే. 

శ్రీకాకుశంలో ఉన్న కాలంలో సామాన్యంగా అందరి పిల్లలకూ చిన్న 

తనంలో నేర్పించే ఆంజనేయ దండకం తల్లి నేర్పించారు. మనలో భయం 

పోగొట్టటానికి అదొక మందు. తరతరాలుగా వస్తున్న ఒక సంప్రదాయం. 

ఆ కాలంలోనే ధర్మారావుకు అన్నవరసయ్యీ హీరమళ్శి వెంకటస్వామి అప్పు 

డప్పుడు వీరి ఇంటికొచ్చి కుశ లాయక్షం, కవీరుదాన చరిత, రామదాసు 

చరిత, గంగా వివాహం లాంటి పుస్తకాలు పాటగా చదివి పాడుతుండేవాడు. 
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ఆరాలు తెలిసినా తెలియకపోయినా |శావ్యంగా ఉండటంవల్ల అమ్మలక్కలు 

చేరి విని ఆనందిస్తూండేవారు. నర్సమ్మ కాస్త తెలిసినా తెలియకున్నా అర్జ 

మయ్యే విధంగా వ్యాఖ్యానం చెప్తూంటే ధర్మారావు చెవులు నిక్కబొడుచుకుని 

వింటూండేవాడు. కుశ లాయకం అంటే కు, లవుల కథ. దన్ని పెదమజ్ఞ 

పాళెం నివాసి రామచం[దరాజు రాశాడు. రామ జననం నుండ వైకుంఠ 

పయనం దాకా ఉంటుంది. 

అలాగే ఏరెల్లు శ్రీకాకుళం చౌకులో వుండేది. బడికి వెళ్ళేదారిలో ఒక 

చోట్ వర్తకులు కొందరు చందాలేనుకుసి పందిళ్ళేసి రామాయణం పురాణం 

చెప్పిస్తుండేవారు. (ప్రతిదినం వస్తూపోతూ వింటుంపే ఈ పురాణం చెప్పే 

పద్దతీ రాగం తీసే మట్టూ మీద ధర్మారావుకు ఆసక్తి పెరిగింది. రామా 

యణం పూరయ్యేలోగా వివిధ ఘట్టాలలో ఉఊత్సవాలూ అవీ కూడ జరుగు 

తుండేవి. ఆలా రామాయణం మీద శర కలిగి హీరమళ్ల వెంక టసాషమిని 

రామాయణం తెచ్చివ్యమని అడిగాడు. శారదా రామాయణం ౨09 వుట లుండేది 

ఒకటి తెచ్చిచ్చాడు. 

ఇందులో 

““'మధురమైనట్టి అమృతసారంబు 

వెంక టేశ్వరుని పాలి దైవంఒు 

చేసినాడయ్య ఈ పురాణంబు 

రామచందుల మూర్తి దైవంబు” అనీ 

“శ్రురామచందుసి చరితంబు 

చేర్చికూర్చితి సీ శారద పదంబు 

సేతు రాముని సదంబు 

రామభ కకవి చెప్పు కథనంబు 

వినవినగ వేడుకను మధురంబు” అని పుస్తకం చివరలో ఉంది. 

పీటిసిబ టి ఇది రాసిన వారు రామభక్తుడయ్యుంటారు. వీటిని శారదకాం[డు 

పాడతారు, వారు వాయించే వాద్యాన్ని కారద_అంటారు. చీక రామాయణంలో 

దశరథుని ప్ముతకా మేష్టి నుండి రావణ వధ, రామ పట్టాభి" షెకం దాకా ఉంది. 

ఈ విషయాలను బి. రామరాజు తమ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యంలో 
(పేజి 70 - 71) వివరించారు. 

పగటివేషాలు వేసేవారు బైరాగి వేషం నుండి కారద వేషం వరకు 

92 చేషాలు వేస్తారు. చివరి వేషంతో ఈ పాటలు పాడుకుంటూ ఇల్ళిల్టు తిరుగు 



తొలినాళ తొలిచాళు 38 
ధ్ర (ae) 

తారంటూ వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రీ తెలుగుభాషా సమితి (ప్రచు. 

రించిన విజ్ఞాన సర్వస్వం (పేజి లర నాలుగవ సంపుటంలో అన్నారు. 

ఈ చిన్న పుసకంలో పాటలను రాగం తీస్తూ చివర్లో “కూ శారదా కరుణా 

నిధే” అంటూ పల్లవితో పాడుతుండేవారు. కఏ పేరు సరిగా లేదు. చిన్న చిన్న 
పదాలతో ఆయా రసాలకు తగినట్టుగా చేసిన రచన అది. ఇదే [క్రమంగా 

ధర్మారావును వ్యావహారిక భాషా వాదిగా మారినప్పుడు వీలైనంత తక్కువ 
సంస్కృత వదాలతోనూ, దీర్గ సమాసాలు లేకుండానూ రచన సాగించ 

టానికి (పోత్సహించి కలిగించి ఉండవచ్చు. 

విజయనగరం రిప్పన్ స్కూలులో చదువుకుంటున్న కాలంలో ధర్మా 

రావుకు 4, 5 ఫారాలలో సెన్సు మాస్టారు ఒంగోలు పట్టాభిరామయ్య. వారికి 

నాటకాలాడించటం - అందులోనూ ఇంగ్రీషవి _ సరదా. ఆవిధంగా వీరికి 

"షేక్స్పియర్ నాటకాల మీద అభిమానం పెరిగింది. తనకు బహుమానంగా 

వచ్చిన షేక్స్పియర్ నాటకాల సంపుటాన్ని ధర్మారావు చాలా ఉత్సాహంతో 

పాతల గొంతులను అనుకరిస్తూ చదివేవాడు. 

అలాగే ఆస్కూూలు హెడిమాస్టర్గా అప్పుడు పీసపాత వెంకట 

కృష్ణయ్య గారుండేవారు. చక్కని వి(గహం. పిల్లలకు వారి పాండిత్యం 

మీద చాలా అభిమానం ఉండేది. వారి మీద భయం కన్నా భక్తి ఎక్కువగా 

ఉండేది. ఆయన ఇంగ్లీషు చెప్పేవారు. “డెజర్టెడ్ విలేజ్” “ట్రావెలర్” 

లాంటి పాఠాలు బోధిస్తూం టే విద్యార్థులకు ఉత్సాహం. అలాంటి రచనలు 

విడిగా చదవాలన్న కుతూహలం కలుగుతూండేడి. ధర్మ్యారాపుకు ఆ విధంగా 

గోల్డ్ స్మిత్, కౌపర్ లాంటి రచయితల కావ్యాలు చదవాలన్న ఆసక్తి కల 

గటం అందుకు [శమ పడటం జరిగింది. 

ధర్మారావు తండి అప్పన్నకు ఇలుగందే వెగటు. ఇంన్వీషం 

వ్యామోహం ఉండేది. కారణం హారి డాక్టరు చదువే. వేషభాషలన్నీ ఆలాగే. 

ఈ [పభావం ధర్మారావుకు ఇంగ్లీషు సాహిత్యంమీద అభిమానానికి దారి తీసింది. 

వంకటకృష్ణ్టయ్య సాహిత్యబోధన కావ్యపఠనానికి దారి చూపింది. 

సహాధ్యాయులతో కలిసి ధర్మారావు తమ ఇంట్రో వతి శని, అది 

వారాలలో సభలూ, వాగ్న్వివాదాలూ జరుపుతూండేవాడు. ఒకో)_సారి ఈ వాడ 

నలు చాలా తీ వస్థాయికి పోతుండేవి. |కమంగా పుసకాల గురించీ వాటిల్లోని 

విషయాల గురించీ జరిగె చర్చల కోసం తల్లి నడిగో, తండి వై ద్యాలయం 

గల్హాపె జ్చైలోంచి తస్కరించో డబ్బు తీసుకుని పున్తకాలు కొంటూండేవాడు 

ధర్మారావు. అలా మద్రాసులో ఆరోజుల్లో అణా లై (బరీ పుస్తకాలను, 
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తతా నెషగల్ చ|బరీ అచ్చెసిన రెండణాల వెల పుసకాలఅనూ తెబ్ప్బంచి 
కనక re ౬ apis RMIT TT TT ees తాని అలాగాక లాలన. బ్య 

అకక న. రా 

చదిడదెవాదు. 

తలి, చేస పూజలో పాలుపంచుకుంటూ [పార్వ 
C3 

నూన డా దరద 
ఠ a 

వ ఇ" త ఇ క 0 Fa గన ఆలో ere జాం త్న కాలూ చదివ టశనుంచి (క్రమంగా తెలు - ఇం్యషు పుస్తకాలను అప్పంచి 
బరాయయిలే. 

చదువుకునే దశ వరకూ విజయనగరంలో ఎదిగాడు ధర్మారావు. 
« a న గా అమ్ సి యా 

నాటి గొండాం జితా వర్తాకిమిడిలొ రాజాగారి కాఠజుకి మంచి 
C3 ౮ 

“మీరుండేది. కొందాం? ట్టుమీద చక్కాని భవనం గ వపరాకిమిడి జమిందారు 

పోషణలో ఆ కాలేది నరునూండేచె 

వేతనం దొరుకుతుందన, ఆస థర్యావావును అక రా 

ధర్మారావుకు మొదట్నుంచి పుకాట చ 

కు చడిడించింది. 

అలవాటుంది. దినిని 

మరింత క్రమబద్దం చేసినవాడు గిడుగు రామ్మూ రి. చరిత అధ్యాపకులుగా 

ఉంటూ వీకిశఇత డానికి సంబంధించిన అన్ని ఖాషల్టోని పుగ్తకాలనూ చది 

మించేవాడు. ఆదిలో చిన్న కలవహాంతో పారంభమెన వారిద్పరి వరిచయిం 
తో మ్ 

Od 
7 

చివరకు ఢర్యారావంమే గిడుగు విశేషమైన అభిమానం |పకటిందేంత 
i య. 

వరకూ పెరిగింది. (గంధాలయం నుండి ఒకటి కన్నా ఎకువ పు పకాలు 

విడాగరులకిచి, ఆచారం అప్పట్లో లేదు. దానిని ధర్మారావు పట్ల నడలించి 
బెం య నే పరో 

ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పుస సకాలిచ్చేలా ఆజ్ఞ శాక చేశారు వెస్ న్సిపాల్ 
కంల 

గొడ న్ స. తరగతిలో తతిమ్మా విద్యారులక న్నా ధర్మారాపుబై పే చూస్తూ పాఠం 

షప్పట్టంతవరకు సాగింది ఆ అభిమానం. బవతకు తన ఇంట్లోని సొంత 

(గంశాలయంలో ఉన్న వివిధ విషయాల గురించిన పుసకాలనూ 'ఇచ్చి 
ధర్మారావును, చదవమనేవారు. 

విజయనగరంలో చదువుతున్నకాలంలోనే ఛథర్మారాపు గతల 

“సిన కారెక్టర్, నెల్ఫ్ హెల్ఫ్ ఆన్న ee చాలా అభిమానంగా 

ఎఏదిచెదారు. అలాగే గోల్డ్ స్మిత్ రాసిన "సిటిజన్ ఆఫ్ ది వరల కూడానూ, 

ఇవి ధరా ర్మారాపులో చెడు మీద అసహ్యం కలగడానికీ , మంచిమీద ఆప్యాయతా, 
సాయం ౦కృషీ, అధ్యయనం మీడ (శద్దా కలగడా డానికి దోపాదం వేశాయి ఈ 

ఇూవాళ్సె ప్ ర్లాకిమిడిలో గిడుగఏ నేతృత్వం కింద చక ని అధ్యయ నశీలు డుగా 

స్వయం ప్రతిభను సంపాదించడానికి కృషిచెసేవాడిగా వీరిని తీర్చిదిద్దాయి. 

అంతకుముందే రలుసలో వర్మారావుకు పరిచయం ఉండటం గమ 

నించాం. 1902 _ 190ితో విజయనగరంలో నురభి 
నాటకం చూసిన థర్మారాపు 

Sars పు “ఏ 

కంపెనీ వారి 

ఆలాగే వబ్బరా ని భాషలో మాటలు ఏవో 
లా జో ట్ న జో ల్ పాతల లికించి మి|తులచీ్గగా'ఒకాలు ఆడుతుండేవాడు. దీనికి వూర్వం 



తొలీనాళ తొలిచాళు లివ్ 
c3 Cc 

శ్రీకాకుళంలో ఉండగా ఒక వూనా నాటక కంపెనీ రావడం రామాయణం 

లోని కథలూ, (ప్రహ్లాద కధనూ నాటకం ఆడటం ధర్మారావు చూశాడు. ఈ 

విజయనగరంలో మి|తులతో కలిసి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు 
హరిళ్చంద కథను తీను కుని కొన్ని. పాటలు పొడిస్తూ సంభాషణలను 

పూ వాళ్ళచత అనిపిస్తూ నాటకరచన ఆశువుగా చేయటం ఆరం 

ంతా మాటలు వీరు ఇహూండగా అందరూ కూచొని 

గంటన్నరలో తయారుచేసుకొనేవారు. 

పర్హాకిమిడి కాలేజీలో విద్యార్ది మిత్రులకు ధర్మారావుకు తెలుగులో 

ఉన్న ఆసక్తి తెలిసింది. ఆ కాలేజీలోనే బొబ్బిలి నుండి వచ్చిన సుసర్ల నత్య 

నారాయణ కూడా చదువుతుండేవాడు. అతడికి కాస్త గా!తం జాగుండేది. 

తెలుగు పద్యాలను (శావ్యంగా చదివేవాడు. అతడి దగర |వబంధ వద్య 

రత్నావళి అన్న ససక ముందడేది, ఆందులో ఆయా పబంధాల్లో ఉన్న 

ib ఇ ఇ న యే. ఇ ష్ భ్ ఇ” కా ల్ న కా ననా వి సవ త్తరాలైన పద్యాలన్ను అనక *ర్షికల 5ఐఎది ఉన్నాయి. అన్ని వెంకటగిరి 
ననా చం (har దె జ 

నో త్స ఆ షు “= ఇ శ + జ క్ జ ఆలా 

సెంనానం జారు ప్రచురించారు. కావాలని ఎఅఎవరిదెగినా ఆ | ంగ్జాసం వాళ్ళ 
(టా గ 

త ఇ ఇళ న ఆలో 3 అద ల అప జ? ర్చులు పెట్టుకుని పంపుతూండేవాష్ష్న, ర్క్యారాఖ మాడా దీన్ని పంసమసి 
ను 

లో 

ణు య 
ల 

తమ భాషా వరివదయేం (పదర్శినూ ఉ తరం రాకాడు. కొన్నాళ్ళకు (ప్రబంధ 
గర అకాలీ per 

పవనరత్నా వితోజాటు దాదాపు ఇరవై 'పాబన (౮ 

లే ఆ wo Py హ్ న య్ లో ని ఆ al సంధానం బూతు వంవారు. థత్మారాయ ౨ లు E 

ఈల గా wo ఆలో న్న గి న టీ ఇయు యుల సెల ఏల గె ట్ర ఇ తాం అం అ = ౪” గ జీ ర్న 

అంటు దాం గుంజు అంబువంస్నో డు. es పై! ఉం వం ఆవ శ అ. అదచి ౪ Wa Md ఓ 

fon ని జ “nn షు గా 
చుదించె టడం క ౬ తాదిసింండెటి, 

నూ అజం 

ణో నో ఎట్ట జ ఖో క్త ననే (ల కాద ౫ నా | శ్లో ara 

చం దశదె గిడు/ రామ్మూ రి వాతెజిలోః పడద్యారులను తెలు 

అలులో చసమయాతపూయాల లు ఆజ్ఞ న 

ఒకనాడు తన రిజగ్గరులో “తారాశోశాంక విజయం” ఆని థధద్మారాషు 

వజ. 

హ్ 

ఖో నో శ జనో ఇస ఖల వు 
రాశాడు. గిడుగువారు “నిజంగా చదివావా” అంచు కొన్ని సడదాంఅప్పుణజ 

అకున్న శాంగార మీవాసను గురించి ధర్మా దాంతో సంతోషించి అలుగ 

రాజుకు గిడుగు ఉపన్యాస చ్చాదు. 

గ్ తలో జొ క NY NY ఇగో బి క" ఖు af gr | ధర్మారావు ఎఫ్. ఎ. దిగతీయ ౧.ంటత్భ్చరంల ఉన్నువృడు బొబ్బిలి 

నుండి సామువేదుల సోమనాథఠళాత్రి అనే విద్యార్థి పిచ్చ జలజ. మొదటి సంవ 

తరంలో చేరాడు, అతడికి చెలులతో మంచి (వవేశం ఉండేది. ధర్మా 
భో గూ కో కే ల 

రావుకూ అతడికి నవహావాసం కుదిరింది. తీరిక ఉన్న ప్పుడల్థా ఏదో తెలుగు 
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పు సకం చదివి చర్చిస్తుండేవారు. ఆ విధంగా ధర్మారాపుకు తెలుగు (ప్రాచీన 

గంశాలస్నీ దొరికిన మేరకు చదివే అవకాశం కలిగింది. 

విజయనగరంలో చిన్న చిన్న పద్యాలనూ పాటలనూ అల్లుతున్న కాలం 

నుండి ఇంతటి పర్మిశమా ఇన్ని అవకాశాలనూ సద్వినియోగవరచుకోవటం 

వల్లనే అ అయింతర్వాతా, బి. ఎ. చదివే మధ్యకాలంలోనూ మీరు చెసిన 

చిరుద్యోగాల్లో ఒక రచయిత కాగల అర్హత ధర్మారావు కొచ్చింది. బరం 

పురంలో కళ్ళికోట కాలేజీలో లోయర్ సెకండరీ సెక్షన్లో మాస్టారుగా వని 

చెస్తున్నవ్వుడు (1906) మిగిలిన సహాధ్యాపకులందరికీ మంచి మిత్రుడిగా 

ఉండేవారు. దీనికి కారణం ధర్మారావు తనకొచ్చిన పద్యాలను సందర్శ్భోచి 

తంగా చదివి వినిపిస్తూండటం, మధ్యలో సొంతంగా పద్యాలల్లుతూండటం . 

పీటికి తోడు బూతు సమస్యలు సహాధ్యాప కులిస్తూం టే పద్యాల్లో ధర్మారావు 

పూరిసూ మితులను ఊరిస్తూ కాలషేపం సాగిస్తూండేవారు. పద్యాల రచనత్తో 

సాధనకు ఈ సమస్మావూరణం ధర్మారావుకు బాగాన లాఖించింది. 

ధర్మారావులో కవిత్వ దృష్టి బాగా ఉండేది. కాసీ కాలం మాతం 

చక్క_ని విమర్శకుడుగా ఆయన్ని స్టిరపరిచింది. ఆయితే ఆ విమర్శలో కూడా 

కవికుండే భావోద్వేగం కనిపిస్తూండటం మనం చూడొచ్చు. నాటక రచనలో 

మరింత. విజయనగరంలో 1904వ సంవత్సరంలో ధర్మారావు చదువుకుం 

టున్న రోజుల్లో దీపావళి వచ్చింది. ఇంటిల్లిపాదీ ఊరూ వాడా టపాకాయలూ 

సిసిం్యదీలూ కాలుస్తూ ఆ రాతి సంబరం చేసుకుంటున్నారు. ధర్మారావు 

మ్మాతం తన గదిలో కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఒక నాటకం రాస్తున్నారు. ఆదీ 

తెలుగులో కాదు. ఇంగ్రీషులో. “ది అన్లక్కీదాయు. స్వకపోల కల్పితం. ఆ 

నాటడం ఎప్పుడూ వెలుగు చూడలేదని అలాగే అంతమెందసీ ధర్మారావు రాసు 

కున్నారు. బహుశా ఇదే వారి తొలిరచన కావచ్చు. 

రిక వ్య కికున్న అన్ని కళలనూ ఉపయోగించటానికి నాటక రచన 

ఆవకాశం కల్పిస్తుంది. చిన్నతనంలో శ్రీకాకుళంలో, విజయనగరంలో కాన్ని 

నాటక సమాజాలాడిన నాటకాలు చూడటం వల్లా దీనికి తోడు మి[తులతో కలిసి 

చిన్న చిన్న నాటకాలను విజయనగరంతో ఇళ్ళ డాబామీద - చేసుకున్న కిరి 

టాలతో, భుజకీర్తులతో, గీసుకున్న తెరలతో ఆడటంవల్లా ధర్మారావులో ఈ 

నాటకాల మీద ఆనక్తి చాగా పెరిగింది. ఆదే వారిని “ది అన్ లకీ,.బాయ్” 

రచన చేసేలా చేసింది. 
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పర్షాకి మిడిలో చదువు పునాదులను గట్టిపరిచింది. మెక్క_లిలో, బరం 

పురంలో ఉద్యోగాలు మంచి మితులను సంపాదించి పెట్టాయి. తెలును 

మీద మరింత గాఢ పరిచయాన్ని, అభిమానాన్నీ "నుంబచాయి. 

బరంపురంలో ధర్మారావుకో మితుడు, సహాధ్యాపకుడూ ఇవటూరి 

సన్యాసిరాజనే వారుండేవారు. సంస్కారం సభ్యతా ఉన్న వ్యకి. ఏరిద్దరూ 

ఒక నాటకం చూశారు. అది ఆ రోజుల్లో (1906) బాగా |వఖ్యాతి చెందిన 

బూర్త (బదర్స్ ఆనే కంపెనీ వారాడిన నాటకం.బహుశా రాధాకృష్ణ కావచ్చు. 

రొచయిత పానుగంటి లత్మీనరసింహారావు. సాధారణంగా పానుగంటివారి 

నాటకాలను ఈ కంపెనీ |[పదర్శించినంత బాగా మరెవరూ |పదర్శించలేరనే 

నానుడి ఆనాడుం డేది. 

నాటకం చూసి ఇంటికొచ్చిన ధర్మారావుకు ఒక నాటకం రాయాలన్న 

ఆలోచన వచ్చింది. అప్పటికే పర్హాకిమిడిలో చదివిన |పావీన 1పబంధాలలో 

వీరికి విజయవిలాసం బాగా మనస్సుకు హత్తుకొంది. దాన్నే నాటకంగా రాయా 

లని అనుకున్నారు. మూడురోజులు దీక్షప ట్టి నాటకం రాశారు. పానుగంటి 

వారి (పభావం అడుగడుగునా ఉంది. విశారదుడి పాత చ్నితణలో ఇది 

మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 
మితులు సన్యాసిరాజు కీవిషయం తెలియదు. ధర్మారావు ఈ నాటకం 

(పతిని తీసు కెళ్ళి వారికి చూపారు. పానుగంటివారే రాసిన మరో నాటకం అను 

కున్నారాయన. పద్యరచనలో గానీ నాటక నిర్వహణలో గానీ సరిగ్గా పాను 

గంటి పద్దతే. చాలా సంతోషించాడు. ఇద్దరూ దీన్ని ఆప్పటికింకా ఆక్కడే 

నాటకమాడుతున్న బూర్హ (బదర్స్ వారికి చూపారు. దినికి *విలాసా 

ర్హునంి అని పేరెట్టారు. ఈ నాటకం 1౪14 లో వేగుచుక్క. [గ్రంథమాల 
ద్వారా అచ్చయి పం, sr ట్ల 

ధర్మారావు తొలి తెలుగు రచన గానూ. వెలుగు చూసిన తొలి నాటకం 

గానూ విలాసార్ణునాన్ని సేరొ_నవచ్చు. విజయవిలాసం మీది ఈ ఆభి 

మానం, క్రమంగా జీవితాంతం [శ మించి ఎందరో పండితులను వాదోపవాదా 

అలో జయించి హృద యోల్లాస వ్యాఖ్య రచించేలా చేసింది. ధర్మారావును 

తెలుగు వ్యాఖ్యాత ల్లో పెద్దపీట వేసి కూర్చోపెట్రింది. 

బరంపురం ఉద్యోగం మధ్యలో వదిలి వి. ఎ. చదవడానికి ధర్మారావు 

1907 లో మదాసు వెళ్ళాడు. పచ్చయ్యప్ప కళాశాలలో చేరాడు. ఆక్కడ 

ఇం గ్రీషు వ్యాసరచన  శేషాది అయ్యంగారు చెప్పేవాడు. 'రెలు కిటికీలోంచి” 

అన్న వ్యాసం రాయమని కొత్తగా చేరిన విద్యార్జులందరినీ పురమాయిలచారు. 
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యితగానూ, కవిగానూ రూపొందగలడన్న భావాన్ని కలిగిస్తాయి, ధర్మారావ్వ 

సర్వతోముఖ (ప్రతిభను సంపాదించటానికి ఇవన్ని [కిడాంగణాలుగా ఉన రాగ 

పడ్డాయి. 

విలాసార్గునం = పరిశీలన 

ధర్మారావుకు హోన్కూలులో చదివేకాలం నుండీ సాహితీపిపాస ఉండేది. 

చిన్నచిన్న పద్యాలు రాసినా నాటకాల్లో పాతలకు చిన్నచిన్న డైలాగులు 

రాసినా అవన్నీ సాధనకోసం ఉపయోగపడ్డాయనవచ్చు. పర్హాకిమిడిలో చది 
విన కాలమే వీరిలో ఆ సాహిత్య భావాల కొక రూపాన్ని సమకూర్చింది. [పబం 

ధాలతో పరిచయం, కావ్యాల పద్దతిలో పద్యరచనా, విషంగా చదవాలన్న 

ఆకాంజు ఇవస్నీ పర్హాకిమిడిలో ఉన్న కాలం సంతరించి సెట్టినడి. ఆనుకున్న ది 

సాధించడంలో పడే (శమ వల్ల కలిగిన ఆనందాన్నీ, పట్టుదల ఎలా చూపా 

లన్నదాస్నీ గిడుగువారినుండే ధర్మారావు అభ్యసించాడు. ఎఫ్. ఎ. మొదటి 

_(శణిలో కృతార్హులయ్యారు ధర్మారావు. తండి ఆరనెఅస్తుబిస్తుగా ఇల్లు గడవ 

టానికి సరిపోయేది. అన్న 'నరసింగరావు విశాఖపట్నంలో డాక్టరు చదువు 

తున్నాడు. ధర్మారావు కప్పుడే పెళ్ళి కూడా అయి కుటుంబ రక్షణ “పెన 

పడింది. ఇవన్నీ చూసిన ధర్మారావు కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్తితులు కాస కుదుట 

పడేదాకా చదువు ఆపాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అయితే ఉద్యోగం ఎలా 

దొరకాలి ? అప్పటికే కొన్ని కాలేజీల వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇసాం. వచ్చి బి. ఏ 

చదవమని రాశారు. పరిస్థితులను నిశితంగా ఆలోచించి ఉద్యోగం చెయ్యటమే 

ధర్మంగా భావించాడు. 

తండి అప్పన్నకు హపోలీను ఇలాకాలో కొందరితో పరిచయాలున్నాయి. 

పయ త్నించారు. ఫలించలేదు. ఫారెస్టు డిపాొర్టమెంటులో కొన్ని ఖాశీ లున్నా 
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యని తెలిసి సెద్దదొరను కలి ( తాభం ఉండవచ్చునని ఆయన్ని కలవటూ 

నికి విశాఖపట్నం వెళ్ళాడు ధర్మారావు. అది అనుకూలించి లేదు. 

అపుడు ఆ [పాంతంలో పాలిట్ దొర స్కూళ్ళ ఇన స్పెక్టరుగా జని 

చేస్తుండేవాడు. ధర్మారావు పెౌసూ్క్కూళ్ళలో చదివే రోజుల్లో ఇన స్పెక్టరుగా వెళ్ళి 

వారి (పతిభను గమనించినవాడీ యన. కాకతాశీయంగా విశాఖపట్నంలో వారిని 

కలిసి పరిస్థితినో వివరిస్తే టెక్క_లి మిడిల్ స్కూలులో ఒక టీచరు వని ఖా? 

ఊంది. చేరమన్నాడు. పదిహేను రూపాయలు జీతం వనుందసీ త్వరతో 

ఎక్కువ జీతం దొరికే స్కూలుకి సూ రుస్తానసీ చెప్పడంతోనూ, ఇంటి ఆర్థికస్థితి 
ధర్మారావును తొందర పెట్టడంవల్లా వెంటనే వెళ్ళి చెక3లి (పభుత్వ మిడిల్ 

న్కూూలుతో టీచరుగా 1906లో |వవేకించాడు. 

కె. నమశ్శివాయ ఆ స్ఫూలుకు హెడ్ మాస్టరు. (బాహ్మావివాహం, 

అదీ విధవావివాహం చేసుకున్నవాడు. ధర్మారావు ఇంగ్రీషు, లెక్కలు చెప్తుండే 

వాడు. ఒకటి రెండవ ఫారాల్లో ఏది దగ్గర చదువుకున్న టంకాల జగన్నాధ 

మూరి పెక్కలిలో ఇంకా సజీవులే. వీరు దాన ధర్మాలు చేస్తూ |వశాంతంగా 

జీవితం వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు. రిక్ సంవత్సరాల వృద్దులు. తనకు ధర్మారావుతో 

ఊన్న పరిచయాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ సంతోషవడిపోయారు. ధర్మారావు నర 

సింహస్వామి కోవెల వీధిలో ఓ ఇంటో భార్యా సహితంగా కాపురం ఉండేవా 
రట. లెక్కలూ, ఇంగ్లీషూ చెప్పటంలో చాలా |వతిభ చూపెస్రేవారట. “విమల” 

నవలను వారికి ధర్మారావు బోధించవారట. కొద్దికాలం మాత మే. అక్కడున్నా 

చక్కని పేరు సంపాదించుకొన్నారట. ఎరితోపాటు అయ్యల సోమయాజుల 

సూర్యనారాయణ, గోవిందు వంకటప్పయ్యు కూడా అక్కడ అధ్యాపకులుగా 

పనిచేశారు. ధర్మారావు బాగా కవిత్వం చెప్పేవారని అధ్యావకులూ, విద్యా 

ర్దులూ కూడా అనుకుంటూండేవారు. ఇంటి దగ్గర విద్యార్దులకు టూషన్ లు 

కూడా ఇప్పుకుంటూ, నమశ్శివాయ (ధాహ్మ సమాజ భావాలతో తన  అధి[పా 

యాలను కలబోసుకుంటూ కొద్ది నెలలే ధర్మారావు పెక్కలిలో పనిచేశాడు 

ఇంతలో పాలిట్ చార బరంపురంలో కళ్ళికోట కాలేజీ లోయర్ సెకం 

జరి సెక్షనులో మాస్టరుగా పనిచేయటానికి పెరిని తీసుకెళ్ళారు. జీతం 235 

రూపాయలు. మూడో ఫారంలో ఒక డివిజన్కి టీచరుగా వనిచేస్తున్నారు. 

పాఠాలు బాగా చెప్తారని అనతికాలంలోనే పాకిపోయింది. ([పసుతం బరం 

పురంలో జి.యల్. మి|తా ఏధిగా చలామణీ అవుతున్న [1పాంతంలో ధర్మారావు 

ఉంటూండేవారు. తం[డి అప్పన్నకు చాలామంచి పేరుండేది ఆ|పాంతంలో, 
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ఆ కాలేజిలో ధర్మారావు దగ్గర ఆనాడు రెండవ పాఠంలో విద్యార్థిగా 

ఉన్న (పముఖ రచయిత ఉప్పల లక్ష్మణరావు తన పాత జ్ఞాపకాల పొరలను 

తిరగేస్తూం టే చాలా ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. ధర్మారావు నల్ల ఆల్బాలాం 

కోటూ, తెల్లపంచా, తలపాగాతో, చేతిలో పేకబెతంతో కళ్ళముండు కద 

లాడ్తున్నట్టుగా భాఫించారు. విద్యార్గు లంద రూ ధర్మారావు తరగతిలో చదువు 

కోవాలని ఊబలాటవడ్రూండేవారట. కాసులో చాలా సరదాగా అన్ని విష 

re కరా కర త అ ల ఖల 
ఫారం_చదువ్తతూండేవారప్పుడు, 

ఆ కాలేజికి గణవతయ్య |పిన్సిపాల్. ఇవటూరి సన్మాసిరాజు, ఊన్నం 

రామలింగస్వామి, బచ్చు లక్ష్మీనరసింహస్వామి తదితరులు టీచర్లుగా ఉండే 
వారు. ఉన్నం రామలింగస్వామి తర్వాత కాం[గెసులో చేరి బరంపురానికి 

చేర్మున్గా కూడా పనిచేశారు. 

ధర్మారావు చుట్టూ ఎప్పుడూ మిత్రబృందం ఉఊంటూండేది. ఆ రో? జాల్లో 

బూతు సమస్యలను పూరించటం ధర్మారావు సరదాలలో ఒకటి. 

కొందరు విద్యార్థులకు ట్యూషన్లు చెప్తూ ధర్మారావు తన జీతానికి కాస్త 

చన్నీళ్ళు వేళ్టీళ్ళను కలిపి మంచి టీచరుగా పేరుపతిష్షలు సంపాదించారు. 

ఏట్స్దొరా, శ్రీనివాసయ్యంగారూ బోధనా పద్దతులను సంస్కరించి 

డై రెక్స్ మెథడ్ ప్రచారంలోకి తెచ్చిన రోజులవి. ఒక తనిఖీ సందర్భంలో 

ధర్మారావు “పియర్స్ అన్న శబ్దార్దాన్ని కొన్ని కాగితాలలోకి చాకును గుచ్చి 

బోధినూ౦ టి (పిన్స్పాల్ గణపతయ్య ఏరి బోధనా పద్దతిని మెచ్చుకున్నారు. 

ఆధ్యాపక బృందానికి ఆప్తుడుగా, విద్యార్థులకు ఆదర్శ ఊఉ పాధ్యాయు 

డుగా ధర్మారావు అక్కడ ఉంటున్న రోజుల్లో ఒక నాటకం కంపెనీ తమ నాట 

కాన్ని చాలా రోజులు (పదర్శించింది. ఒకనాడా_ప్రదర్శన ధర్మారావు, 

సన్వాసిరాఖా చూశారు... ఆ సంఘటన ధర్మారావు చేత తొలినాటకం 

“విలాసార్థునం' రాసేలా చేసింది. 

ధర్మారావు రాసినట్లు జ కంపెనీ బూర (బదర్స్ వారు నిర్వహించేది. 

ఈ కంపెనీని గూర్చి మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి తన ఆం్యధనాటక రంగ 

sa (పేజి ఉ5్రి సం. 1969) ఇలా రాశారు. “పూర్వం ఆం ధదేశం 

నూ ప్రస్తుతం ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోనూ ఉన్న బరంపురంలో. జగన్నాధ విలా 

వ నాటక సమాజాన్ని బూర్హ సోదరులు . స్థాపించారు. ఈ సమాజంలో 

నాయిక పాృాతధారణలో మద్దూరి అప్పారావు పంతు (ప్రముఖులు. ఈ 

సమాజం వఎళుు.వగా పానుగం టిపాఠి నాటకాలనే (వపదర్శించేది.'' 
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దీనినిబట్టి బూర్జవారు (ప్రదర్శించిన నాటకం పానుగంటి వారిది. ఈ 

విషయాన్ని ధర్మారావు కూడా రాశారు. అయితే ఆది ఏ నాటకమని మీమాంస+ 

పానుగంటివారు 1907 నాటికి నర్మదాపురుకుత్సీయము, సారంగధర, |పచండ 

చాణక్యము, రాధాకృష్ణ నాటకాటే రాసినట్లు ఏరి రచనలు - చీవితం మీద 

పరిశోధన చేసిన ముదిగొండ వఏీరభ[దశాన్త్రి (1968) నిరూపించారు. పాను 

గంటివారి రచనలు అచ్చుకాకముందే చాలా నాటక సమాజాలవారు ఈ నాటకా 

లాడారని కూడా వీరన్నారు. పె నాటకాల రచనా [కమం కాలానుసారిగా 

పరిశీలి స్టే నర్మదాపురుకుత్సీయం 26.4.1900 నుండి 26-5-1900 మధ్యా; 

సారంగధర 1904 తోనూ (ఇది అచ్చయిన సంవత్స రం); (వచండ 

చాణక్యము 20.53.1908 నుండి 18-11-1908 లోనూ (ఆచ్చు 1909 తో 

అయింది; ఇక నాలుగవది రాధాకృష్ణ. 190కి తర్వాత పానుగంటి 

వారు రచించారు. ఆయితే దీనిని తణుకులోని డి.వి. రమణారావు అండ్ 

కో వారు మొదటిసారిగా 1909 లో అచ్చేశారు ఈ మధ్య కాలంలోనే 

రాధాకృష్ణను తెలుగునాట ఆనేక నాటక సమాజాలవారు _పదర్శిస్తూండేవారు. 

సహజంగానే పానుగంటివారి నాటకాలనే (ప్రదర్శించే బూర్హ |బాదర్స్ వారి 

జగన్నాథ విలాసినీ నాటక సమాజం ఈ రాధాకృష్ణనే (పదర్శించటం, ధర్మా 

రావు అప్పుడు కళ్ళికోట కళాశాలలో అధ్యాపకుడుగా ఉంటూ, సహాధ్యాపకులు 

ఇవటూరి సన్యాసిరాజుతో కలిసి చూడటం సంభవించింది. రా ధాకృష్ట నాటక 

పదర్శననే ఆ రోజుల్లో ధర్మారావు చూశారనటానికి దాఖలాగా అక్కడప్పుడు 

జిల్తా మున్ఫిఫ్గా ఉన్న వి. రంగారావు పంతులు 29-8-1907 న రాసిన లేఖ 

లోని అంశాలుకూడా ఉపయోగపడాయి. ఆ లేఖలో పానుగంటివారి రచననూ, 

హిందూ సం|పదాయాలను వారెలా ఉదాత్తంగా చితించిందీ పేర్కొంటూ 

నాటకం చూసినప్పుడు తనకు కలిగిన అనుభూతిని వివరించారు. 

అప్పటికి ధర్మారావు పానుగంటివారి నాటకాలు చదవలేదు. చూడ 

లేదు. మొదటినుండీ [పాచీన సాహిత్యం మీద అభిమానం ఉండటం, అడపా 

దడపా పద్యాలు రాస్తూండటంతో ఈ నాటక (ప్రదర్శనను చూడటం ధర్మా 

రావు మీద గటి ము[దవేసింది. తానూ ఒక నాటకం రాయాలనుకున్నారు. 

పానుగంటివారిలాగా రాయాలనుకున్నారు. మరి ఏ కథ తీసుకోవాలి? ఎలాగ 

రాయాలి? అన్నప్పుడు వారికి కళ్ళముందు విజయవిలాసం తప్ప మరోటిలేదు. 

విజయవిలాసా నికి హృదయోల్తాన వ్యాఖ్య రాస్తూ ముందు పీఠికలో 

తనను చేమకూరకవి పాకరుచి చాలా చిన్నతనంలోనే అంటే 15, 16 సంవ 

తృరాల వయస్సులోనే ఆకర్షించిందన్నారు. పర్ణాకిమిడిలో ఉంటూ వెంకట 
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గెడ సంస్థానం వారు పంపించిన పూర్వ తెలుగు (గంథాల శాదితాలో ధర్మారావు 

దీన్ని తెప్పించుకున్నారు. కనుక అప్పటినుండే అంటే 1904 నాటికే ధర్మా 

రావుకు ఇవుకూర రచస మీద అభిమానం ఏర్పడింది. దీన్నే ధర్మారావు రాధా 

కృష్ష నాటకం చూసిన ఉత్సాహంతో ఒక నాటకంగా రావారు. తాగి గాట్ 

కాన్ని మూడు రోజుల్లోనే రాశానన్నారు. పానుగంటివారి పద్ద తికి తగినట్టు 

వారు శారదుడిని చితిస్తే పీరు విశారదుణ్హి చితించారు. 

ఈ రచనను సన్యాసిరాజుకు చూపడం వారికదంతా పానుగంటి రచనే 

అని అనిపించడం చాలా సంతోషంతో ఆ రచనను బూర్ల సోదరులకు చూవటం 

జదిగింది. వారు దీన్ని (పదర్శిద్దామని అనుకున్నా రుగాసి అలా జరగలేదు, 

నాటకం పేరు ఇటునుండి అటు తిప్పి “విలాసార్టునం' బిన్ "పెట్టారు. 1907కు 

కొన్ని నెలల ముందు బహుశా 1906 చివరలో రాసిన ఈ నాటకాన్ని ధర్మా 

రావు తమ వేగుచుక్క. గంథమాల 6వ మదిచికగా 1914లో బగంపురం 

నుండి 1పచురించారు. 

బొంబాయి, కలకతా, మ్మదాసు నగరాల్లో 1రిరి7తో విశ విద్యాలయాల 

స్తాపన జరిగందొో తెలుగు జిల్లాః ఆంగ్ల విద్యా వ్యామోహం "పెరిగింది. దేశ 

భాషల్లో పండితులై నవాళ్ళు రూడా ఆంగ్ల భాషా |పభావానికి గురవుతున్నారు. 

తమతో జీర్ణించుకున్న సంస్కృత విద్యా సంస్కారానికి ఆంగ్ల విద్యాాపభావం 

తోడయింది. ఈ రెంటి ఘర్షణలోకానీ, సమ్మేశనంలోకానీ కొత ఊహలతో 

ముందుకు వచ్చినవాళ్ళలో కోరాడ రామచం।దశాన్ర్రి, కొక్కాండ వెంకట 

రత్నం పంతులు, పరవస్తు వెంకటరంగాచార్యులు తెలుగు నాటక సాహిత్య 

విషయంతో |పధములు. 

అప్పటి స్టితిని చూసు తొలి తెలుగు స్వతం[త నాటకం కోరాడ రామ 

చం|దశాన్ర్రీ రాసిన “మంజరీ మధుకరీయంి. ఇది 1660 [పాంతంలో రాసింది. 

అచ్చయింది చాలా కాలం తర్వాత ఇక తొలి సంస్కృత రూపరాం[ధీకరణం 

కొక్కాండ వెంకటరత్నం వంతులు 1871లో రాసిస *నరకానుర విజరాస 

వ్యాయా*గము'. దీన్ని 1872లో అచ్చేశారు. అదేవిధంగా తొలిసాంఘిక నాటకం 

వావిలాల వాసుదేవళాశ్త్రి రాసిన “నందక రాజ్యంి. ఇది 1880లో అచ్చ 

యింది. 

తెలుగు నాటక రచన 1రర0తో ఆరంభమయినా కందుకూరి సీరేళో 

లింగం 1550లో విద్యార్థి నాటకసమాజం సాపించి తమ నాటకాలను పద 

రించటం ఆరంభించేటంతవరరూ తెలుగుదేశంలో నాటక |వదరునలంతగా 



తొలినాళ్ల తొలిచాళ్ట శీలి 

చేవనే అనాలి. తొలి రచయితలని పెన పిర్కొ_న్న వారి నాటకాలన్పటివేవీ 

[ప్రదర్శితం కావేదు. 

పి. యస్. ఆర్. అప్పారావు అంచనా |పకారం 1560 నుండి 1886 

వరకూ తెలు" నాటక సాహిత్య చర్నితలో ఆరంభదళ 168586 నుండీ 

1900 వరకూ వికాసదశ. ఈ వికానదశలోనే (పాచ్య - పాశ్చాత్య చీతుల 

సమ్మెశనంతో స్వతంత నాటక నిర్మాణ యత్నాలు సాగాయని వీరి నమ్మకం. 

తర్వాతి మూడవదశ 1900 నుండి 1920 వరకు నడిచింది. తెలుగు నాటక 
రచన సం[పడదాయ వద్ద తితో - అంటే అంతకు ముందే ఏర్పడిన మార్గాలలోనే 

విరివిగా సాగిన దశ. ఈ దశలో వచ్చిన నాటకాలన్నీ |వపదర్శనా సౌలభ్యాన్ని 

దృష్టిలో "పెట్టుకుని రాసినవి. చారిత్రక నాటకాలు విరివిగా వచ్చాయి. 

ఇప్పటికి (వసిద్ద నాటక రచయితలుగా కందుకూరి వీరేశలింగం, 

వడ్డాది సుబ్బారాయుడు, ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులు, చిలకమర్తి లక్ష్మీ 

నరసింహం, వేదం వెంకటరాయశాన్ర్రి, ఆచంట వెంకట సాంఖ్యాయనశ ర్మ, 

గురజాడ అప్పారావు, కోలాచలం శ్రీనివాసరావు, పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహా 

రావు తెలుగు దేశంలో సేరుబడ్డారు. 

1900 సంవత్సరం నాటికి అంబే ధర్మారావు నాటకరచన చెయబో 

తున్న (1906) కాలానికి రచనా రీతులలో |వధానంగా మూడు లక్షణాలను 

గమనించవచ్చని పి.యస్.ఆర్. అప్పారావు భావన, 

i. కన్యాశుల్క_౦గా కల్పిత సాంఘికేతివృత్తాలతో నాటకాలు రోచించటం. 

ణం. వపతావరుదీయం మాదిరిగా చార్మితక కథలను నాటకీకరించటం. 

న. జాతీయోద్యమం దృష్టిలో ఉంచుకుని పౌరాణిక, ఇతిహాసాలలో కథలు 

తీసుకుని [పబోధాత్మకంగా నాటకరచన సాగించటం, 

పానుగంటివారు నిజంగా ఈ దశకు చెందినవారైనా వారి రచనా పద్దతి 

ధర్మవరం, కోలాచలం వరానికి చెందినదే. 

ధర్మారావు కాలానికి ప్రధానంగా మైన సెర్కొ_న్న దశ కొనసాగుతున్నా 

వీరు తమ రచనను ఇంతకు పూర్వపు వర్తానికీ, తీరుకూ. చెందిన పానుగంటి 
వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవటర గమనార్హం. ధర్మారావు ఆలోచనలుకూడా 

భాష విషయంతోకానీ, వస్తు స్వీకారం విషయంలోకానీ రచనా పద్దతి 

విషయంలోకానీ ఆ వెనుకటి వర్గానికే చెంది ఉన్నాయి. అందుకే వీరు స్వీక 

రించిన వస్తువు కూడా పౌరాణిక కథయే : 

పానుగంటివారి నాటకాలను సంవాద కౌళలానికి పేర్కొనాలని పింగళి 

లక్షీకాంతం అనేవారు.” సంభాషణలు ఊక్తి _.. ప్రత్యుక్తులుగా ఉంటూ 
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పసంగవశంలో ఉన్నత పాతల చేత కొన్ని వంకరమాటలనిపించటంకూడా 

కొన్ని సందర్భాల్లో చూస్తాం. రాధాకృష్ణలో సత్యభామ పురుషుల అనురాగం 

చర్మమాతగత మె" అంటుంది. ఇక దాసీలు మాట్టాడేవి చాలా అసభ్యకరంగా 

ఉంటాయంటూ చీనికి కారణం బహుశా పానుగంటి వారి మీద “రెస్టారేషన్ 

కామెడీల [పఖావం ఉండటంవల్ల కావచ్చని పి. యస్. ఆర్. ఆప్పారావు 

సమర్థిస్తారు.కి 
రాధాకృష్ణ నాటక రచనకు ((పేరణ ముఖర్జి రాసిన లార్డ్ గౌరాంగ 

అన్న ఇంగ్లీమ (గంథం. కూచి నరసింహం గౌరాంగ చరితను నాటకంగా 

రాయమని చెబుతూ “పె (గంధం ఇచ్చారు. దానిలో ఉపోద్దాతం చదివేనరికి 

రాధాకృష్ణ నాటకం రాద్దామన్న తలంపు వచ్చినట్టు దాని తొరిము[దణ పీఠికలో 

పానుగంటివారు రాసుకున్నారు. దీనిలో పంతులు రాధచర్శితను నిష్కళంకం 

చెయ్యాలనీ, మధురభ క్రి రసపోషణం గౌడీయ వైష్ణవ మతానుసారంగా వ్య క్తీక 
రించాలనీ, రచనాశిల్పం ఉదాత్రం చెయ్యాలనీ, ఆశించారని ముదిగొండ 

వీరభ్మదశాశ్త్రి అభిపాయం.9 ఈ నాటకానికి “నత్యా గర్వభంగం అని 

పేరుంచితే బాగుండేదని పసుమర్హి యజ్ఞనారాయణశాన్రి అభ్మిపాయపడితే 
దీనిలో లౌకిక దృష్టికన్నా పర మార్శదృష్టి ఎక్కువ కనుక రాధాకృష్ణ అనే 

పిలు పెట్టటమే సమంజసమని వీరభ|దకశాశ్ర్రి తీర్మానించారు. 

ఈ నాటకంలో లె ఆంకాలున్నాయి. 1, లీ, 4 అంకాలు బృందావనం 

లోని కథనూ; 2, 5 ఆంకాలు మధురలోని కథనూ చెప్తాయి. కథ ఉన్నట్టు 

పెకి కనిపించకపోయినా పధాన కథ రాధ వృతాంతం. అవాంతర కథ 

సతృభామది. ఈరెండు [పధాన పాతలమధ్య వైరుధ్యమే ఈరెండు కథలనూ 

పరస్పర పోషకాలుగా చేసింది. శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహం రెండింటికీ గమ్యం. 

సంభాషణలతో నాటకం  పరుగెత్తుతూంటుంది. నాలుగు పురుష 

ప్నాతలు. ఐదు స్రీ పాత్రలు. 

ధర్మారావు ఈ నాటకం చూసి వభావితు లయ్యారం టె ఆశ్చర్యం లేదు. 

కృష్ణుడి చుట్టూ తిరిగిన స్త్రీల కథను పానుగంటివారు రాస్తే, అర్జునుడి చుట్టూ 
తిరిగిన ప్రీల కథను ధర్మారావు చేపట్టారు. పాొనుగంటివారి నాటకంతో కన 

బడకుండా ఆదినుండీ ఐదవ అంకం వరకూ కృష్ణుడున్న ప్రే ధర్మారావు 

నాటకంలో కూడా ఆరవ అంకంవరకూ కృష్ణుడుంటాడు. 

1914 లో విలాసార్దునం నాటకానికి సంపాదకీయ భూమికను రాస్తూ 

“ఈ నాటకంబున గభథాపిషయంబు (గొ తకాకున్నను, రచనా చమత్క్బృుతియు, 

(కృతి వర్షనలును, హాస్యరన పోషణంబునులోనుగాగల విశషంబులారయ 
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దగియున్నయవి. ఒకవంక లీలార్జునుండును, సుభదయు, నులూచియు 

గలిసి శృంగార రసంబు బోషించుచుండ, ఇంకొక వంక విశారదుండును 

జేటియు సత్యభామయు హాస్యరసంబును వెల్లిగొలు చుండ నొక్కాసారిగ జదు 

వరుల మనంబులు విచారహితంబులయి యానంద తరంగంబుల నోలలాడు 

ననుటకు సందియంబు లేదు. ఉత్కృష్టంబులగు ననేక లోక స్వభావ విష 

యంబులాయాయెడల హాన్య ప్మాతల నాల్క-లనిడి కాళిదాస, షేక్స్సి యారాది 

మహానాటక కారుల మార్గంబవలంబించిన [(గంథక రగారి యూహయు దాని 

సాఫల్భంబును పాఠకుల మనంబుల నాటకుంట దుర్భ్ణభము' _ అని ధర్మారా 

వన్నాడు. దీనిలో కథ కొత్తది కాదన్న పిషయాన్ని చెప్తూనే రచనా చమ 

త్కృతిని చూడమన్నాడు. [ప్రధాన రసం శృంగారం అన్నాడు. అన్నిటిని 

మించి (గంథక ర భావాలు హాస్య ప్మాతల ద్వారా తెలుసుకోవాలని నూచిం 

చాడు. మిగిలిన కథలోని పాతలు పాతవైనా కొత్త పా[తలూ రచయిత 

మననులోనుండి ఆయన భావాల కనుగఏణంగా మలిచిన పాతలన్నమాట. నాటి 

సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితులు ముఖ్యంగా ధర్మారావు ఆభి|పాయాలను పాఠ 

కుల మనసుల్లో నాటాలని ఆయన తలంపు. “అవి నాటకుంట దుర్లభం” అంటే 

అంత బలంగా వాటిని పలికిస్తున్నానని రచయిత ఆత్మ విశ్వాసంతో 

అంటున్నారు. 

ఈనాటకానికి పేరు బూర్ల బద ర్స “విలాసార్జునం' 10అని దిన్ని చదవగా 

ఏనిపెట్టారని ధర్మారావే అన్నారు. నానుకరణంలో ఇవటూరి సనన్యాసిరాజు 

పమేయంకూడా ఉంది. విజయవిలాసాన్నే *ఊల్పాసీదా” చేశారు. 

ఇందులో ఆరు అంకాలున్నాయి. పా్యతల్లో వదమూడు పురుషులవ్, 

ఆరు చ్రీలవీనూ. అర్జునుడు కథానాయకుడు. సుభ్యద నాయిక. 

నాందిలో సతీవితానాన్నీ, పేదలనూ రక్షిస్తూనూ, భక్తులను (పేమతో 

కాస్తూనూ ఉండే యాదవవంశ పాలకుడు మాకు శుభాలు కలిగించాలని 

శ్రీకృష్ణుణి స్తుతిస్తారు, దీనిలో కృష్ణ (పేమ సారథ్యంలో ఆఫీష్టాలు పొందే 

కథను సూచ్యార్ధంగా చెప్పి వదిలేశారు. 
మొదటి అంకం గంగాతిరంతలో జరిగింది. అరు నుడూఅతని మతుడు 

విశారదుడూ సంచరిస్తుంటారు. ధర్మజుడు భూపదకిణ  చేసిరమ్మంటు 

అర్హ్జునుడూ, ఆతని వెంట విశారదుడూ దేశాలు తిరుగుతున్నారు. అర్జునుడి 

మననులో సుభ[దను చెవట్టాలని ఉంది. సౌందర్యరాళి సుభ్మదను ఊహిస్తున్న 

అర్జునుడికి అడుగడుగునా ఆ గంగాతీరం, ఆ వనాలూ ఆ సైకతస్థలాలూ 
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అస్నీ రమణీయంగా కనిపిస్తూంటాయి. కానీ వెంటవచ్చిన విశారదుడికివన్న్నీ 

“తుప్పుల తంపరగానూ, పాడుభూమిగానూ” ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. 

ఏ రచయితై నా సందర్భం వచ్చినప్పుడు తన స్వ్వాఖ్మిపాయాన్ని పాతల 

నోట పలికించటం సహజం. అలాగే ఆ 'నైకతస్థలాల వర్ణన సందర్భంలో 

విశారదుడితో సైకతస్థలాలు చేతగాని మంగలి క్షవరం చేసినట్టు ఎగుడు 
దిగుడుగా ఉన్నాయనీ, నది ఒకచోట పెద్దదిగాసు* మరోచోట చిన్నదిగానూ 

ఉండటాన్ని “చారకవి చెప్పు కవితగతి ఇచట నత్యున్నతమె యటనత 

హీనమైి' అని అనిపిస్తారు. 

ఇలాటి అందమైన తీరానికే నాగలోకం నుండి ఉలూచీ, చేటీ వస్తారు. 

భూతోక సౌందర్యాన్నీ గంగాతీర రామణీయకాన్నీ ఉలూచి వర్షిస్తూ ముగ్గురాలవు 

తూంటే చేటి విశారదుడిలాగా ఈ అందాన్ని ఈనసుడించుకుంటూంటుంది. 

భావాలు కలిసినవాళ్ళ్శకు మనువులూ కలుసాయంటూ ఊలూచీ అర్దునుల గంగా 

తీర సౌందర్యారాధసను రచయిత మనముందుంచి చూసుకోనుంబాడు. 

ఉలూచి మసపసు అర్జునుని పై ఉందని (పతిమాటటోను= వ్య ప్రైమపుతుంది. 

అర్జునునికి వలువురు థార్యలున్నారని, వార నడుము హపోరాటముంటుండని 

అంటూ సాక్ష్యంగా కృష్ణుని ప్రీలలో రాధాసత్యల పోరాటం మనం విననిడా 

ఆంఠ€ఎంది చేటి. ధర్మారావు ఆ రాధాసత్యల ఒఐవపోరాటం ఈ నాటక రచనకు 

మూన్నాళ్ళ ముందు చూసిందెకదా. అదే అనిపిసారు పసంగవశాత్తు. ఉలూచి 

ఆడే పాంతంలో ధ్యానంలో ఉన్న అర్జునుడి 'శనలోకానికి తీసుకునిపోతుంది. 

ఈ అంకంలో కొందరు పశులకాపరులను (ప్రవేశ "పె ట్రి విష్క్లంభాన్ని 

నిర్వహించారు ధర్మారావు. నాటకాల్లో పాత్రోచిత భాషను వాడటం మీద 

ఆప్పటికే రచయితల - అక్షణకర్తల నుధ్య సిగపట్టు నడుస్తున్నాయి. 

సంస్కృతనాటకాల్లో పాాతోచిత భాష ఉన్నప్పుడు తెలుగునాటకాట్లోఉం కు తప్పు 

లేదనటమే కాదు ఉండాలంటూ |పముబులు వేదంవారిలాటివాళ్ళు (పతాప 

రుదియం (189) ద్వారా స్టిరక రించారు. ఆది గాన్ముపెనస్, చాంపహోరికం 

కాదసీ వాదోపవాదాలు చెలరేగాయి. (గామ భాషాపయోగ నిబంధగం అంటూ 

15893) జూన్ లో వేదం వారొక విమర్శన కాశారు. 

దీనికన్నా ముందడుగు కన్యాశుల్కం. “గపరజాదవాదు వ్యయ ఏకాన్ని 

ఉపయోగిస్తూ రచించానంటూ అదే (ప్రజలకు ముభోధకం అని డాని మొదటి 

(ప్రచురణ పీరికచశో అంటారు. ఈరకంగా భాషా విషయకంగా నాటక రచనతో 

భఖన్నాఖ్మిఫాయాలున్న కాలం. దానిలో ధర్మారావు ప్యాతోచిత ధాషనువచయె* 
అలి 

జాతు స వర్షానికి So పగి హా 
Ye 
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భాషన్నా, దాన్ని వాడిన వారన్నా వీరికి కంటగింపు. అందుకే విష్కంభంలో 

పశుల కాపరుల పేరు కూడా గురోడు, జడ్లోడు, ఆఅప్పుగాడు. ఈ పేర కున్న 
| ae GG C7 

శ్రైషార్జాలను రచయిత చక్కగా వాడుకున్నాడనవచ్చు. పసంగ వశాత్తూ 

గ్రామాన్ని తిట్టాడు కూడానూ. కేవలం ఈ విష్కు_ంభాన్ని రచయితకు భాష 

మీదున్న అభ్మిపాయాలను పాఠకులకి తెల్పటానికి వినియోగించుకున్నా డేగాని 
డిని ఆవశ్యకం అంతగా కనిపించదు. అర్హునుడ్ని ఉలూచి నాగలోకం తీను 

కెళ్ళిందన్న విషయం చెప్పటానికి, చేటి విశారదుల మధ్య సమావేశం ఏర్పాటు 

చెయ్యటానికీ విష్య్క_ంభరచన చేయవలసి వచ్చిందని రచయిత పఠితలకు 

నమ్మకం కలిగించలేకపోయారు. 

ద్వితీయాంకం౦ం అంతా నాగలోకంలో నడుస్తుంది. ఉలూచి అర్జునుడ్ని 

గలోకం తెచ్చింది. అర్జునుడికి సృహ వచ్చి వదిసరాలు చూసి ఆశ్చర్య 

జేతా చేస్తుంది. అరునుడు ఉలూబిని కాంషించడం, చేటి విశారదుడ్ని కూడా 

భూలిీకోం నుండి తేవడం, ఉలూచి అనునుల వివాహం జరగబొతొందన్న 

a 
బని 

రతోే 

' చిన్న సన్నివేశంలో రచయిత స్త్రి ఆధిపత్యాన్ని నూచిస్తాడు. పానుగంటి 

ధాత్బఫ లో మొదటి అంకం బృందావనంలో, రెంచవడి మధురతో సాగి 

౦ప. ఇందులో మొదటిది గంగాతీరం, రెండోది నాగలోకం. సత్యఖా 

ఎ్రమ్ల డి ముండు ఆధిక్యతతో మెలగటం అందులో అయితే, అర్జునుని ఎదుట 

వాచి ఆభెక్యతతో ఈ విలాసార్ణునంలో కనిపిస్తుంది. 

షి ౯ ౮ కొం ముగ“ససుంది. ఆః అంతంతో ఉలూచి కంఠాభరణం అర్హునుడ సి 
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రాధాకృష్ష్ణలో పానుగంటివారే సత్యాగర్వభంగం కృష్ణుని శిరన్తాడన 

'ఫలముతో పరిపాకము చెందిందని శారదుని నోట వలికిస్తాడు. భ క్రిరస 1వథా 
నంగా సాగిన రాధాకృష్ణ నాటకంలో భక్తి అంగాలుగా లలిత, మధుర రాధకు 

ఒలక తె అయినారు. కృష్ణుని దచిణ నాయకత్వం చక్కగా నిర్వహించారు. 

అలాగే విలాసార్దునంలో అర్జునుడు శృంగార నాయకుడుగా దక్షిణ 

నాయకుని లక్షణాలను కనబరుస్తాడు. లి, 4ఉ, 5 ఆంకాలలో సుభ|దార్జునుల 

సమావేశానికి ధర్మారావు రంగాన్ని సిద్దవరిచి ఆరవ అంకంలో వరిణ యం 

కోసం ధర్మజాదులను రప్పింపమనసీ వెంటనే కళ్యాణమనీ అంటూ ముగినై రు. 

ఈ నాటకంలో అనేక రసాలను రచయిత పోషించాడని “ఊలూనీ 

చిత్రాంగద సుభదలం బెండ్రియాడునది శృంగార రసము. అందులకు నీవు 

(అర్జునుడు పడిన పొట్టు జూచునపుడు హాన్యరసము ఆ పాటులను జూచి స 
fa 

హన మాటలెల్ల హాస్యర సము. ఇంక మావపెిలయక వచ్చుచున్నవి (బలరా 
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ముని సేనతో యుద్దము) ఒర ఠరౌెద భయానక రసములు. ఇన్ని రసముల 

కిల్టు ” ఆని విశారదుడి నోట ఆరవ అంకంలో (పేజి 42) అ నిపిసారు. 

ధర్మారావే అన్నట్టు “పానుగంటివారి పద్దతికి తగినట్టు విశారదుడ్నిో 

చ్మితించారు.రాధాకృష్ణతో శారదుడే అలాంటి లక్షణాలతోనే ఇందులో సశారదు 

డెనాడు. రాధాకృష్ణ పంచమాంకంలోనే కృష్ణుడు చారదుడ్ని ““భ క్రిగానవి- 

శారదుండు” అని శారదుడి ఎదుట అంటే, శారదుడు నా ముందర కూడ వి- 

శారదుడా కాదు స- శారదుడని అక్షరాల విరుపుతో నూచిస్తాడు. ఇదే ధర్మా 

రావు నాటకంలో విశారదుని పా(తసృషికి కారణభూత మైంది. 

పానుగంటివారి చేటి పా[తలు అక్కడక్కడ రాధ, సత్యల' పెన అధి 

కారం చూపుతూ అనవసరమైన చనువుతో అన్నీ లార్భకా లైన సంభాషణలు 

చేసాయి. శారదుడు కృష్ణునితో తదితరులతో (పసంగించే సందర్భంలో కూడా 

నోటి దూకుడు కనిపిస్తూంటుంది. కానీ ధర్మారావు ప్మాతలు చాలా హుందాగా 

మాట్లాడటం చూపాం. అభంగ-నభంగ ప్రషలతో అందాలను జాగా సాధించారు. 

పదాల విరుపులతో రచన ఇలా సాగింది. 

అర్జు : ఇపుడు నీకంతగా మూడనున్నదేమి 
విశా : ఏమియు లేదు [పాణ మూడనున్నదని 

అలా గే లతకూన పూపులు దెమ్మనటం౭లో లతకూనా-పూవులు అసివిరుపు, 

పానుగంటివారి రచనలో ఉపమాలంకారాలు చాలా ఎక్కువ. ధర్మా 

రావు రచనలోనూ అదే పద్దతి. ధర్మారావు పద్యరచన చాలా అందాలను 

సంతరించుకుంది. వర్ణనలన్నీ (పాచీన కావ్యాలలోని శెైలిళోనే సాగినాయి. 

అనేక రకాల ఛందస్సులను ధర్మారావు వాడారు. రాధాకృష్ణలోలాగా కొన్ని 

చోట్ల పాటలను కూడా రాశారు. 

ఈ విలాసార్థునం ఆధారంగా ధర్మారావు నాడున్న (గాంథికొబాష మిది 

తమ మమకారాన్ని వాడుకభాష మీది ఆసహ్మాస్నీ వ్యకపరిచారు. ముఖ్యంగా 

అప్పుడే కన్యాశుల్క. నాటక రచన ద్వారా అబ్బ్యప్రతిష్షుతైన గుడ కాదు 

ఈనసడెంచారు. 

మొదటి అంకం విష్క_ంభంలో పృాాతలు గవరిగాడు, జడ్డిగాడు, అప్పి 

గాడు. ఆ పాతలు పశుల కాపరులవి కనుక పాతోచితంగా వ్యావహారిక 

భాష రాశారు. విశారదుడు వాళ్ళమాటలూ, భాషా విని “ఓరీ గుగజశ్డప్పయ్య 

(పముఖులారా ! క (గామ్యభాషా వ్యభిచారిణి మాయాంధభాషా పత్మివతకు 

జాల హానికరంబగుచున్నది” అని అంటాడు. వాడుక భాషను నాడంవభూ 

(గామ్యుమసి తిటిన పే పీఠతూ తిటాచు, 
జ యు ర్వ ర్స 
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అయితే ఇక్కడొక చిన్న ఊహ. ఇది రచించింది 1906తళో. అప్పటికి 

ఖభాషాఊద్యమం వదుగురి ముందుకి రాలేడు. గిడుగఎవారు ఉద్యమంలోకి కలకు 

కూడా 1910లోనే. |గాంథిక భాషా, అ|గాంథిక భాషా వాగ్వివాదాలుమా(త ౧ 

జనంలో నడుస్తున్నాయి. [గామ్యమంటూ వాడుక భాషను తిడుతునాారు. 

వేదంవారు సుద్ద (గ్రాంథిక భాషను వ్యతిరేకులుగా ఉండేవారు. ధర్మారావు 

గాంథక భాషకే కొమ్ము కాశారు. ఏిలానార్దు"ం అచ్చే సే నాటికి అంటే 191d 

నాటికి భాషా ఉఊద్యమం మున్మురంగా సాగుతోంది. పండితుల మధ గదులు 

స్పష్టంగా కనిపించసాగాయి. కనుక ఈ భాగం థర్మారాఐు అప్పుడు రాణ 

శ 

ఉండవచ్చు. గరంల జాడ ఉద్యమం కూడా 1914 నాటికి వరాకోటెకందుకుంది. 

ఇదేవిధంగా చిన్నతనంనుండీ తనలో |చాహ్మాకిపేత రాఖవమానం 

తో ప్ప న హో అటో a PR ఖే అఆ చ శ న ద లొ దె లో 

కనక +8 విలాసార్లునంలో ఆయా వర్షనల సంవర్భంల్ ఆ ఫొవాన్న వ్యు ౩కి 
త. ఇ ఆర జ ల్ way ఇ తె షి. © 

చెంచదం గమనించవచ్చు. విశారదుడు ఒకచోట చెట్టను* బుట్టి అసూ చూరు 
బో + 

వలో ఇ” — లా జు ఇ” లో శా మ్ YF ఇ” 

వర్షిస్తూ “అటయిసం, జెడ బలిసి కదలునంత మాాతమున నుస్ఫురను |దూపొత్తి 
న! ళా 

లా చిత్ర సగ. జన కన్యా ఇ న ర క ఇ అం యెలన యయ గా వ్ వస ట్రం at గ జ సన 

బం కున 7 ఇుఠుణు, అలరి యరా రిం MDD ఆయి OD We జు క ణంల 

= ళా న్య 

త్ * "ఈ అట్ + స్ ళ్ జు 

పారులగతి మితముగ బలు బిబ్రలును" అని ఆ టాడు? 

4 ఈ శ ” uu a : లో న అథో Fu 

శరో గుందర్భంలో నల కాపరుల ల మకు ఉలూచి బటి వస్తుంది. 

ళీ టి చాడ ఆ ఖో (3 More) క ‘ త 

ఆమె పలకర రక వము ఓయి. చెందుపట ఆని అంటాడు. 
న. 

అవ్వుడు గ్యరిగాడు.- ఓరెంతబాగా మాటా(డా. అచ్చు బామ్మడ్యైా గే ( పేటఉమ) 

మ 

ఇ ఆ 
» లో అలన ఇ చే ౮ శాప wi 

అస్ అంటాడు. (వాహ్మలయి మాటాడేదే సరన భాషని ఇతర్రది భా కాదని 

థ్ ప థధర్మారాఖలో ఉంది. తాను [వాహ్మణులలాగా అన్నిటా ఆధిక్యాన్ని హొండా 

లంటే వాళ్ళ భాష గాంధికం కనుక అలా తానూ ఆ వాదాన్నే సమస్ట్రంవా 

అనుకున్నారు కనుక గాంధికం, బ్రాహ్మణ్యం అన్నవి రెండూ ఒక దానికొకటి 

(వతీకగా బావించటంవల్ల ఆ భావాన్నే ఈ ప్యాతనోట పలికించారు. అలాగ పిశా 

రదుడు ఆ కావపరులను మీలో దాగా ఎవరు మాట్లాడారని అడిగితె గుర్గాడు!- 

అనాగయితే మాయిద్దర్నీకాం. మాజడ్డోడి మాటచ్చ బామడిమాటనాగాంటాదిె 

a) ణు. 
నా er ప” wh ఇం జస 

అమీ అనిసిసాడు రచయిత. అదే విధంగా వేరొక సందర్భంగా ఎటగొమ్ము 

విశారదుడ్ని చూసి “ఆమ్మ బాపనయ్య ఎంత గటుకుడోస్సీ” అని అసిపినూం 

ర నలో Cad భో ఇల ఇ a అలో “న లా ల్లీ ఇల్ల జ చతఠుం గహాడ తగ చుట్టూవున్న నాటి _జాహ్మం-మిల 

థధవశ్చరాప్పు చూపారనవచ్చు. 
మ నళ గ చో ge న్ వీ సో 

నంభాషణలను చిన్న చిన్న వాక్క్యోలం ఇటే న ల Gro (యలు అనై 

శ రీ న ఇ జే జా 

ము దృష్టిలో ఉంచుకున్నారు. యక్సియర్ నాటకాల (ప్రభావం ఒకో పధంగా 

Fol ఇందులోని పాతల స్వగతాల మీద ఉంది. ఇకో వత మూననిక భావాలను 

చ తన అఖ్నిభాంనమున్న్యు 

2 
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ఈం న్వగతాలు బాగా ఉవపయోగపడాయి. అంకాలను రంగా 

క్ లో ధర్మారాపు పానుగంటి వారిని అనుసరించారు. 

ర్హ్వ్రంవప్వుంగా వానుగం:)వాత రచన కన్నా ఎన్నో విధాల 

ల ౦ ఇంతకు పూర్వమే పద్యరచనలు చేయి తిరిగేలా 

(వాచీన కావ్యాల ఇ లిని జాగా వంటబ ప్రైంచుకున్నట్టుగా (పతి 
మ తి. 

కుడ ౦ మనకు సాజ్యూన్నుందసుంది. అనేక అలంకారాలను పద్యాల్లో వాడారు. 
తె 

పవ్యురచనకుడాహర ణగా ఉలయాచి. ఆరా శుడ్చి వర్ణించ సంచర్భంలోది చూద్దాం- 

““చందుడన్నను మేనితో గొందుతేదు _ మారుడన్నను పీగికాకార్హేమి? 

కూట నుయూద్నసి నుతతోద్. మదటద న న జాడ కాకున్న సీమేని 

యందమున్నె ” (పేజీ లలి 

ళ్ కా 
ఉల ఫ్ర , విధంగా గంగను వర్షిస్తూ అర్హుసుడున్న మాటలు _ 

చల్లనగున టై గంగామతల్లి తనదు 

శరముసందున డాల్చుట చేతగాక 

విషము (మింగియు 1పాణంబు పీడ కుండ 

నెట్టుమనగలచాడు మహేశ్వైరుండు 

ఇక ఆభ్టనుడ్ని చసడిసూ బలరాముడు . 

నిలువగనూరులేదు భరణీవరులెల్లరు నవ్వునట్టుగా 
సిడువగ గూడుసున్న భటకోశ ముఅన్న హుశళక్కి గౌరవం 

విలనెటుగన్నబూజ్యముగదే *: మరి యొక్కము 

పలికెదు వందిరీతినతిభప్యులటంచు నిదేమితమ్ముడా (పేజి ౮5) 

అని కృష్ణునితో ధనం గొప్పతనాన్ని చెప్తాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు 

సంపడలుచూడ దిరుగును జ[కముగ€ 

ఇప్పుడున్న స్థానమందెవ్వశుండు 

నతడె కణమునకావల నవనిదాకు 

గాన నన్నయ !: యిందులకలదెపాడి (పేజి 66) 

ణో 

అనీ సంవదఆ చక (భమణాన్ని 
శే 

బలరాముడికి సృష్టం చేసాడు. అప్పటెక 
SEN wane 

ధర్మారావు బీవితం ఈ చకభముణానికి గురయింది కనుకనే ఇంత నూటిగాః 
ఖో 

ఆ భావాన్ని నందర్శ్భోచితంగా అనిపించ గచిగాతు. 

తూ 

by 

ఇక మరో సందర్భంలో అభధిశాత్యాన్ని గూర్చి రుక్మిణీ తోటితో 

“ఫెిదవారిండయిటయు నేదికన 
ఈ. న థె ప. 

అ గ్ల గ్ల ఆగే గ్ర ౮% క న x శ 4 ణి 

ఎరా ది ల వంటబ్బలగుటు 



తొలినాళ తొలిచాళ ద్ C3 ఇవి 

"పేదలయ్యును సుగుణుల వెక్కు.జనుల 

గాంచుదున్నాముగాద టే కల్కి మనము (పేజి 115) 

అని ధర్మారావు తన అభ్నిపాయాన్ని [ప్రకటింప జేసాడు, 

సద 
యు 

వాడి వాణికి సొర్ద క్యం తెచ్చాడు. గోరుచుట్టు పె తోకటపోటు, ఎలుకకు 
షా 

q oA 0 EX ల్ గ్ yy ర 0 శ శ్రిరావు అనేక సామెతలను, నానుడులను 

సంకటము - పిల్లికి రలాటము, తాదెచ్చుకొంది తాననుభవించక ఏలా, 

చూడ అయ్యవారు కోతి అయినటుందటం, కాకికిష్టంయి కాదటే కాకిపెల.... 
జు 

అదో మహాగజావలాయంతే మశకానాంతుకాగతిః, అడగక అమ్మయినబ ట్ల 

వ 
ప 

తిని చేతును వంటిని 

చింది రంభ, మౌనం అద్దాంగీకారం, సిరరా మోకాలడువార్ 

93 కొజ్యంబు చాడ్పున, అయ్యవారిని చెయ్యబోయి క్ 

అనేకం కనిపిసాయి. 

చిన్న వయస్సులోనే చక్కని పాకానపడ్త కవిత్వమూ, లోకాన్ని నీశీ 
a (౧ ఈమ cd 

తంగా పరిశీలించి శ కీ నసంతరించుకుని విజయవిలాగంమీద తనకున్న గదభి 

పాయంతో ధర్మారావు ఈ “విలాసారునంి నాటకం రాశాడు. తన హృద మో 

ల్లాన వ్యాఖ్యకు రంగం సిద్దపరుచుకున్నాడు. 

(గ్రాంధిక భామావాదం - పరామర్శ 

ధర్మారావు పాత హైనీఅన్న పేరుతో కొన్ని ఖండికలను 1ఏ50 లో ఒక వచు 
రణగా తనుకెచాారు. "పేరునుబటై వారు పాత పద్దతి 

భావాలతో రాసిన రచనలని అర్థమవుతుంది. చినికి పాతపాశ అని పేరుంచ 

టానికి కారణం వీరా తర్వాత కొత్త (పాళి సూూతాలని కొన్నిటిని ఏర్చాటు; 

సుతుని ఆ సూతాల ఆధారంతో కొత పా$ వ్యాసాలను రాయతం. L990) 

మడతని ఒక గంశంగా 1రిగ్లెలో ప్రచురించారు. 

ము 

తీరికగా కూర్చుని నిడో విషయాన్నీ ఎంచుమునీ రచన గరుతుత 

ధర్మారావుకు అలవాటు లేదని వారే షహాతపాళి పీఠికలో అన్నాయి. నన్ని 



కీ శ శి. 
ర్ట తాబ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 

పశ మో, అనుభవ వొషమో, ఉద్యమమో గటైగా ఊహలను కదిలించినప్పుడే 
రమె్టిర చనకు వెడి కలగటం జరిగిందని నారన్నారు. 

అలా ధర్మారాప్పును పిద్యాక్ట దశల బగా కదిపిన ఉద్యమం భామా 

పుట ముంది. బరరతరం హప్రైచిన కావ్యాలను చదవడం వలా, [దాహ్మణుల 
మ ce c3 

భాషగా లోకంలో చలామణీ అవుతున్న (గాంథిక హాల. హను సమర్థించ 
5 hg "జీ చి రాం బ్నా జ లో డంచికి, దానిల రచన చెయ్యడంలో, వెళ )ందిర్నీ మించిన పా ండిత్యం, 

ని మ ఇ రావి ఇ నక నామర్ష్యం నంపాచించి వాళ్ళను మించిపోవాలన్న లోలోపలి భావం వల్లా 
టు 

a 

గ్రాంథిక భాషా ఉద్యమం రతన ఆకర్షించింది. డాని? మననా వాచా సమర్చిం 
న్ా 

చటం 6 రవ్యమనుకున్నారు. ఆ కార్య్రిమంతో భాగంగానే 19021909 5 

మథ్య ఒక ఖండికను రాశారు. పేరు “గాంథిక ఇ షా వాదము. ఇద్లి చంపక 

మాలిక. 
మేల 

పర్తాకిమిడితో ఎఫ్. ఎ. చదువుకుంటున్న కాలంతో ధర్మారావు గిడుగు 

రామ్మూ రీ శిష్యులు, వారి వాదన బాగా ఎరిగున్నారు, గిడుగువారు భాషోద 

మాన్ని చేపట్టి రీవతరం చేసింది 1910 తర్వాత. అంతకుముందు ఈ ఖాషా 

ales 
aS య్ Are వష! అలో w ఫ్రై ఆ 

వివాదం కొదిగా నలుగుతూ నడుసూనే ఉందె. కం రాసిన ఆః ఖండెరను 
(యు a] 

(a 

శ్లో శ న్. ళు గో ~ ళో ea ae స్ రా మర్శంచెముందు ఆనాటి భాషోద్యమ స్వరూపనస్వభావాలను కెంచెనా పరిశిలిం 

ఉర చ రృత్యుపుత్యోతావు దీన్ని రాయటానికి కారణం కొంత వోధవడుటుంది. 

(గ్రాంధిక భాషాభిమానుల్లో వ్యావహారిక కష మీద ఒక es శే 

ఉండేది. వ్యావహారికాన్ని (గామ్యమని నిరసించారు. (గామ్యంలో వ్యవస్థ ఉండ 

దని, ఉదాత విషయాల నిరూవణకు సామర్థ్యం ఉండదనీ అందులోని" పడాలు 

నిత్యజీవితంలో లోకవ్యవహారాన్ని నిర్వహించుకోటా నికి మాత మే సరిపోయి 

ఉఆంటాయసి, అది కావ్య భాష కానేరదని వాళ్ళ వాదన. రసాపిష్క్టరణ కు 

1(గామ్ముం ఆనుకూలించదని కూడా తెగెసి ఫహపా (రు. (గాప్ "పే అక 

విరు ఏ మెంద న్ తిర్మానించారు. 

(గామ్యం అనేది వరిభాషకు వెంటన వదం. 'సెచవాత” అన్నట్లు. 
జ 

సెంన్ఫత నాటకాల్లో ప. స ఉపయోగిసారు. అలాగా 

స్రీలకు కూడాను. ఈ ప్మాతలకు ఉప ౬ భాష సంస్కృతం కాకుండా 

సం. చోట్ల చ ద, కారు “ఆకా కన్న చోట్ అప్మభంశాటై ఉండటం 
ఆ ౧ 

గమనిస్తామనీ, పాకృతము, ఈమె ఈ గ me మ్యా లేనని అంమే ఆతు. 

దశ |పజలు టా భా. విశపకరిన్తూ ఎతగుడిపాటి వెంకటా 

1, అత ప. వ చింకతావ. ఇ Sala నంప్పటిం చీక నంచి 1899 

ఏ; కిల్, పుట మల) SS eC PI జీ గా ఇ చావాలి 
సా లజ ట్రై ఫి షు ల శశ 

చ " అ 
(| భ్ ళం గందతోలులు (జ్యా 



తొలినాళ్ల తొలి చాళ్తు 59) 

భాష ఉపయోగించవచ్చా? అని ఒక పెద్ద చర్చ వూండ్ల రామక్ళష్టయ్యా తమ 

అము[దిత [గంథ చింతామణిలో 1897 - 1899ల మథ్య నిర్వహించారు. 

పండితులు తలపట్లు పట్ట కున్నారు. అరాషారాపు ఇవన్నీ అడపాదడపా చూసి 

ఉండొచ్చు విద్యార్థి దశతో. 

ధర్మారావుకు అభిమానుల్లో ఒకరైన ప్తానుగంటివారు |గామ్యవాదుల 
భాషాపవాదమన్న వ్యాసం తర్వాత రాసి (గామ్యాన్ని నిరసించడం (1918 

ఆంధ సాహిత్య పరిషత్పతిక) జరిగినా ఇదే అభిప్రాయం ధర్మారావులో 
ఇంతకుముందే పాదుకుని ఉంది. 

నాడున్న ఈ (గ్రాంథిక _ [గ్రామ్య భాషా వివాదాన్ని పరిశీలిస్తే పాచీన 

శాసనాలన్నింటా [గ్రామ్యమే ఉండేదని ఆ రూపాలే ఆధికంగా ఉండేవని నాటి 

శాసనాలను పరిశీలించి గిడుగు వివరించాడు. నన్నయ్య నుండి. కళువె 

వీరరాజు దాకా వచన రచన సనహజమార్షం వదలి కష్టతరమెందని గాౌబభ్బూరి 

వెంకటానంద రాఘవరావు తన ఆంధ వచన రచనా పరిణామంలో అభి 

[పాయవడ్డాడు. ఈ |గామ్యం అంటి వ్యావహారికం వచన రచనకే గానీ కావ్య 

రచనకు కాదని రామ్మూర్తి అనేక సంచర్భాల్లో చెప్పాడు. అదీకాక తెలుగులో 

పద్యకావ్యం పుభ్రిన సుమారు ఆరువందల సంవత్సరాల దాకా వచన కావ్యం 

పుట్టకపోవడంవల్ల వ్యావహారిక భాష కావ్య భాషగా ప్రాచుర్యం పొందటేక 

సోయి ఉండ వచ్చు. కావ్యభాషలో వచనం పాలు నన్నయ నుండి చెనుకూర 

వెంకటకవి దగ్గర కొచ్చేసరికి ఉశాతం మా్యాతమె ఉందని గొబ్బూరి అంచనా. 

కళువె వీరరాజు భారత వచనంలో అర సున్న ల్లేవు. సంధులను సరిగా 

పాటించలేదు. నిండుసున్న వెనకక్షరం విధిగా ద్విత్వంగా ఉంటుంది. వలవల 

గిలకేగాని రేఫం వాడడు. ఆ కాలంలో వచ్చిన ఇతర వచన కావ్యాలస్నీ 

వ్యావహారికంలో ఉన్నాయి. గోవుచర్మితమనె కావ్యంచూ సై ఇంత చక్కని 

వ్యావహారికంలో రాశారా అనిపిస్తుంది. ఇలా ఆనేక ఉదాహరణలను Mag 

చింతామణ్లో రామ్మూ రి వదిలపరిచి పదిమందికి చూపాడు, 

- చిన్నయనూరి నీతి చందదికను 165లిలో రాసి, బాలవ్యాకరణున్ని 

1 55తో (ప్రకటించే వరకూ మనకున్న వచన వాచకాలూ, వ్యాకర ణాలూ 

వ్యావహారిక భాషలోనే ఉండేవి. పుదూరి వీతారామశా.వ్వి 1రి47తో పెదబజాలశిక్ష 

రాశాడు. చిన్నయసూరికి ముందు రాజధానీ కళాశాల, మ)దాసులో పీరు. 

పండితులు. వీరు 1084లో |పళ్నో తరార(ధ వ్యాకరణం రాశారు. ఈ 

గంథాస్నీ - "పెద్దబాలశిక్షనూ వ్యావహారికంలోనే రాశారు. 1886తో రావిపాటి 



తాపీ ధర్మారావు జీవిత 
స్పీ, 1రీగి7లో |గంథకరణ సభవారు ముదించిన గఏరుమూ ది వ్యాకరణా 

శషయ్య వ్యార్రణాని చూస్తే ఆవి వ్యావహా రికంలోనే ఉన్నాయి 

ఎర్రమిల్లి మల్టి కార్జునుడు 1856లో |వరటించిన చార్ చరీంష్ కధలూ, 

కామినేని ముదు నర్సింహులు 1రిరినితో పరటించిన “హితసన చని ఆసా 
లు 

జ 

పుసకం న్యావహారికంలోనే ఊన్నాయి. 

దృశ కావ్యాల్లో పొతోచిత భాష అంటూ వ్యావహారిక. భాషకూ _ 
షల 

ఆనాటి [గామ్యానికి _ (పచేశాన్ని పండితులు అంగికరించారు. కాని (నవ్య 

కావ్యాల్లో వ్యాక రలు అంగిక౦ంచలతేదు. 
న్వ్ a 

జ్ ww వాం న. క సాధకాలైన గ వ్యకావ ల్లో గామ్యం ప 

సౌషవం చెడుతుందని వాళ్ళు భావించారు. 
చ 

నికి కారణ మేముం చే వుగత్స తి 

0 

ద 
యు 

అర ర, - అ bale ల అలీ 
రంలో సే రూక సందర 

తి (అ 

బహుశా ఈ [గ్రామ్య [గాంథికవాదం 1870 పొంతంలో తలె లొ 

ఉండవచ్చునని అక్కిరాజు రమాపతిరాపు తన వ్యావహారిక భాషా వికాసం 

చర్మితలో భావించాడు. 

న్నయనూరి నీతి చందిక రావటం. కొకొ్కాండదారు ఆ గలిగే 
నుక౮స్తూ వ్యిగహ తంతా9౨న్ని 1566లో (1872లో అచ్చయింది) రాంసటం 

కొక్క్కాండదారే తమ నరకాసుర విజయ వ్యాయోగంలో అన్ని ప్యాతలకు 

సలక్షణ భాషనే వాడుతూ, 1571తో వెలువర్చటంతో [గాంథిక భాష 

(పాచుర్యం పొందటం ఆరంభించింది. వీకేశరింగంకూడా సంధి, విగ హాలను 

చిన్నయ మ మారాక పౌఢంగా రాశాడు. ఇవి పరీక్షకు పఠసీయ [గంధా 

€ 

Po వచ 

ననాద. చాల వ్యారర రణం-నతిచందికలు పండితులను (పభావితంచ ఉనాయి. 

కామా విషయరం DOE చి మ మాతానని తలుపుకు, నాడు. 

న. 9 నుండీ ఆం[ధభాషా సంజీవమి._షడుపుతూ (గాంధి 

£ 

కూగదాసని సమ రిస్తున్నారు. వచనరచన ద్వారా ఈ వాదాలు $ వగ వ 

మధ్య సా షంగా జ గామ [గాంధ్క రూపంలో సిర పడ్డాయి. నాటి సాహిత్య 

రని య రిసితుఅను చేని? ఏవ సంవత్సరంలోని హిందూ విక నేసిన అంచగాని 

తమ సయ చరితలో (పుట AS, TOES. ew: (గం. 

రదువరిచారు. వీరేశలింగం నడిపిన పొతికలూ, రాసిన (పప్రహసనాలూ 

(గాంధికంలోనే ఉండేవి. కొక్షొ గ్రైాండవారు తమ పతికలూ -_ రచసలూ 

ంధికంలో సడపళట మే వాకుండా వతికా రచనలో కూడా (గామ్యం వన్ని 

రో 315 లేగ (ఆ 6 x ౮ 

a య 

ఖ్ ర్య వ్ 



తొలినాళ్ళ తొలిచాప్త గ్ర 
రాదని పట్టుదలతో ఉన్నారు. జయంతి రామయ్య పంతులు వర్లం కూడా ఎది 

మతాన్నే ప్రచారం చేస్తూండేది. 

ఈ విధంగా |గామ్య (గాంధథికవాదాలు తెలుగు వండితులను కుదుపు 

తున్న దశలో గురజాడవారి కన్యాశుల్కం రావటం, వేదంలాంటి వారు 

ష్మాతోచిత భాషను బహుళంగా కో వేశ పుట్టటం జరిగింది. ఇది గామ్యవాడుల 

కొక ఊపునిచ్చింద నవచ్చు. 
ఇక విశ్వవిద్యాలయాల్లో మాతం చిన్నయసూరి మార్గమే అనుస 

రకియ మెంది. దేశభాషలకు సగొరవమైన స్థానం పాఠ్యవణాశకికలో లేదు, 

ఆధునిక విజ్ఞానం దేశభాషల్లో విస్తరించలేదనీ దానికి కారణం ఆయా భాషల్లో 
పదజాలం పెరగటం లేదసీ ఒక నిపుణుల సంఘం 1905తొ తమ నివేదికట్తో 

'కేర్కాంది. ఈ సంఘాన్ని 1903లో గవర్నర్ జనరల్ కరన్ పర్పాళ్థు 

చేసి దేశంలో విశ్వవిద్యాలయాలను స్థాపించింతర్వాత ఏమాతం అభివృధ్ధి 

సాధించామో పరిశీలించమన్నాడు. ఈ నివేదికను చూస్తే మనకు నాడు 

(గాంథికవాదం చేసిన చెరుపు అర్హమవుతుంది. ఈ కమిటీ కొన్ని సూచనలు 

చేస్తూ వాటిని అమలుపరి స్తే పరిస్టితి మెరుుుపడవచ్చన్న ఆశాభావం వెల్లడిం 

చింది. 

ఆ సూచనల పర్యవసానంగా కావచ్చు 1806లో జె.ఎ. ఏట్స్ 

తెలుగు జిల్లాలలో పాఠశాలాధికారిగా వచ్చాడు. అతడు [గంఠతరచనా శై లికీ 
వ్యావహారిక శెలికీ భేదాన్ని కనిపెట్టి విస్మయవడి విశాఖపట్నం కశాశాల 

పధానాధ్యాపకుడు పి.టి. శ్రీనివాసయ్యంగారును కారణం ఆడిగాడు. వారు 

గురజాడ . గిడుగుల చిరునా మాలి స్తూ వాళ్ళ ఇందుకు సమాధానం చెపార 

న్నాడు. ఏట్స్ గురజాడను విజయనగరంలోనూ, గిడుగును పర్హాకిమిడిలోనూ 
కలిశాడు. 1907వ సంవత్సరం వచ్చింది. గిడుగు అప్పుడప్పుడే తెలుగు కావ్యా 

లను నూక్కదర్శినితో అధ్యయనం ఇస్తున్నాడు. ఇదంతా చూసిన ఏట్న్ అధ్యా 

పకులకు 1907 నుండి వార్షికోత్సవ అలో ఉపన్యాసాలిప్పిస్తూ భాష, లి విష 

యాల మీద వాళ్ళకొక అవగాహన కల్పించాలని కృషిచెసున్నాడు. గిడుగువారు 
తామప్పటికి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా, అప్పటివరకు తెలుగు వండి 

తుల్లో చెలరేగుతున్న |గామ్య [గాంథిక భాషా వివాదం మీద విరుచుకుపడ్డారు. 
సరిగ్గా ఈ దశలో ధర్మారావు తమ అభి పాయాన్ని |గాంథిక భాషా 

వాదం వైపు స్టిరీకరించుకున్నాడు. అప్పటికే అలాటి వాదనలో ముందున్న 

పానుగంటివారి |పభావానికి గురై “విలాసార్దునం” నాటకం |గాంధథికంలోనే._ 

ఆఅక్కు.డక్కడ పాతోచితభాషను పెట్టినా ఆది గామ్యాన్ని నిరసించటాని కే 



గ కై తాబ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 
శాల సట ఖ్ ఖే. కమి షై 

యము! డుకున్నాడు > డా గూన Cn శ్రీ శి గ tet we es 4; గిడుగు, 

న 

శ్రీనివాసయ మో య్యంగార్, 

ఈ నలుగురి వాదం అయిన (గ మ్యాన్ని తకం కా దాః 

నలుగుర్ని ఆ రోజు స. అని ఎద్దేవా దేససేవారని గిడుగు 

రీ ఆఫ్ తెలుగు “లిటరేచర్” అన్న పుస్తకంలో (పేజి 

142, 1968) రాశాడు. అప్పారావును సలక్షణమెన భాష రాయటం రాదసీ, 

రామ్ఫూ కి తెలు? రాదనీ, పట్ ట్స్ ఆంగ్లేయుడసీ, శ్రీనివానయ్యంగార్ తమిళ 

wes పళ్ళు తెలుగుభాషకు |దోహం చేస్తున్నారంటూ ఆందోళన, తేవదిశారు 

(గాంథికవాదులు. అప్పటికి పాఠ్ళ్ణగంథంగా ఉన్న సెట్టి లక్ష్మీనరసింహం గారి 

bb పుస్తకాన్ని నిరసించారు. ఏట్స్ చొరవతో స్కూలు 

సెనలు విద్యార్దుల వ్యాసర దచనలతోనూ అనువాదంతోనూ వ్యావహారికభాషను 

సుతం. అనుమతించారు. అ తీర్మానాన్ని ఉపనంహరించుశోవాలంటూ 

ఓ 

ర్న 05] వీతాపకి తన “హే; 
Ee 

జయం తివారి నేతృత్వంలో పదివేల సంతకాలు ఇయించి |పభుతాానికి [గాంథిక 

కూదులు మహాజరు వంపారు. 

ఈ విధంగా (గామ్మ [గాంథికవాదం బశారుకెకి_ంది. ధర్మారావు 

మదాసులో బి.ఎ. చదువుతున్న కాలంలో ఈ చాగ్వివాదాలబు తారామండల 

స్థాయికి చరుకున్నాయి. ధర్మారావు సహజంగానే శ నకున్న భూమిక ఆధారంగా 

(గ్రాంథిక వాదాన్ని సమర్థిస్తూ చిన్న ఖఇండికను రాశాడు. 

ఇచొత చంవరమాథిక. ఆరి సారో మూలికా రచన వ్ స్పృతంగానే 
WAT tT TEPER DIT ననూ 

3 ఆమా ఓ ఆవి LE ట్ al 

ఉంటూండజేది. పదగడలాంజణి వా లై ఎప్హకు పంటే ఒకరు రఏపిలా,. (ఎన్ని గూర్చి 
ల. wd 

రాసే ఒకరు భాష గురించి వసావించారు. 
wou న్లో 

సండి వంగా శ: మాలికతోని భావం ఇది. Bకెలుగ దేశంలో తెలుగు అనే 
oe. 

న! లం. గ త శ wu ణ్ త్ a 

త్రీ ఉంది. దాగి కథ దింకు కంత. తిరుగrతండి, ర డమాగపషతుంది. చాలా 
4 Conn.) 

వ జో ఇ కట “ఇ 

జాదనికలగుకుంచి. ఎంచురంతా ఈ పిల. చితా ం నుండీ అ” ప గండా బే. 
ee శ 

ప మాటలతో కలి 

నేర్వి చి రాజు దగ్గరుంచా అం. తరవాత త ఆఅ 

కూడి పాట క! “శ శ్రా నన్నుయ ఆంద 
న్న 

గ] ళో లో || న్ లో న్ తో 0 ళు 

లాటి అనేషలూ ముదు 
ధు 

ముద్దు మాటలు నేర్చి వెళ్ళారు. en ఇంకా కొన్ని నేర్చి రాయల 

నీ రం 
కన్నె దిక్కులన్నీ 

రాయల మరణంతో ఈ లఅలనకు పాట్లు వచ్చాయి. తురుష్కులు కొంత 

రూపుమాపారు. రాజ్యాలు నాశనం చేసి [(గంథాలను కాల్చారు. అప్పుడు 

చ కాంత దేళవిటాగసంమే తన గతేమిటనుచుని భయవడి ఓ మూల దాగి 



తొలినాళ్ల తొలిచాకు ద్” 

ఇంతలో ఆంగ్ల ముల మచ్చి అఖంపహన్త్నమిగర్యా ౧ అబలరకు. నికు "స్వచ్చ 

నిస్తున్నామన్నారు. డ్ చెల్లెలు కన్నడ కాంత దీన్ని చూసి ఈ తెలుగు కాంత 

ఎందుకిలా సిరనవడి నేల చూసూందోనని విగారించింది. “నీ మాటల్లో వన 

పోయింది. సీ అందము వాడిపోయిందేమిటని అడిగితే తెలుగు కాంత వెక్కి 

వెక్కి విడవటం మొదలు పెట్టింది. ఇలా చెప్పటం ఆరంభించింది. 

“తంలో నాకొచ్చిన తురకల బాధ తగ్గిందనుకుం టే ఇప్పుడు మరింత 

బాధ ముంచుకొచ్చింది. గా కొడురుతే శవథం పట్టి నను?) నాశనం చేస్తున్నారు. 
నీ అణాల 

నా ఆకారం పోయింది. అలంకారాలు పహోచగూయి. శగపలు ఆకాశానికెగిరి 

అజ! ta పోయాయి. నను తాలం. పదల తాతా ఎక్కక కాకు నుయ్యో, 
[గ్ {0 ళీ 

క గా క. we ఆ గె గి గాయ్యోగతి. నన్నింక తలవటం మల్చిసో” అసి “సగ రు మున్నారుగా ఏడ్చింది. 

ఇంతవరకూ తెలుగంుభామవరకు (గామ్గవారులవల్ల కలిగిన కష్టనష్టాలను 

ఇజ్ కు లో తా టో ఎంటనే ఆగే న! pen వ ధర్మారావు ఆలుగావిడ నోటే స్వీంవచత్మతగా సలికించారు. ఇక కవి ముందు 

కొచ్చి ఇలాగ" అంటారు. 

ఆమె మాటలు విన్నారు గదా. విఖిన్న భాషలు నేర్చిన మీరు ఈమెను 
రక్షించండి. మొండిగా [(గామ్యాన్ని దల పవద్దు. ర్ం మాటలంటున్నందుకు 

మరోలా అనుకోకండి. క్షమిందొండి. ఆంగ ణుషలో కాగి ఇతర విదేశ భాషల్లో 
(a 

న 
గానీ కవులు రాసే భాషకూ, దాడుక ఖాషమూ భేదం ఉంది కదా. 

ిసుతుర్ హామెట్ లో రాసిన గూ డూ ce మాటాడిన భాషకూ 

భేదం లేదూ 2 తమ కావ్యాలు కలకాలం ఉండేలా రాసిన మిల్టన్, వర్డ్స్స్వర్త్లు 

తాము రాసిన తితిగా మాట్లాడి ఉంటారా ? టెన్నిసన్ మాట్టాడినట్టు రాసి 

ఉంటాడా ? డాంపే రచనా - మాటల్లో బేదం లేదా ? కనుక [గామ్యంలో 

రా "స్త వచ్చి తిప్పలు అన్నీ ఇన్న్ కావు. ఎందుకం ళు (గామ్యం 

సలాన్ని బటి మారుతూంటుంది. లది చంచలమొంది. కృమ్రటిల్లా వాది 
లె ఇన్ చు కలు ర్ లొ 

పుస్తకాలు మాష శ్రీకాకుకం వారికి అగొంకావు. మా పక్కవాళ్ళు రాసినవి 

వశాఖ జల్లా వారికి గూడా బోధథపడవు. అందుకని లోభి దగ్గర డబ్బు 

ఎవ్వరికి ఎలా ఉపయోగపడదో డిని గస ఆంతే. నాశన మవుతుంది. 

మరి నాలుగేళ్లయితే [గామ్యంలో అనేక మార్పులొస్తాయి. ఇంగ్షీవ ఎక్కువగా 
య వ a 

దూరుతుంది. అప్పుడు మన పెన్నిధి భారతమే మనకు తలబరువవుతుంది, 

ఎలాగంటే ఇంగ్లీషులో ఛాసర్ కావ్యంలాగా ఎవరికి ఇదీ అంతుబట్టదు. 

కనుక నే చెప్పినవాటిలో మంచి చెడ్డలను జా|గత్త గా వరిశీలించండి * 

శాశరుతంగా ఉండే (గంశాల్లో పటుత్వం ఉండాలి. కాలాన్ని జయించగల శకి 
ళా అడ 
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ఉండాలి (పాంతాల నధిగమించగల దారుఢ్యం ఉండాలి. కనుక |గామ్యాన్ని 

కలవకుండా కంచెలు కట్టండి. సూ్యూతాలను మార్చకండి 

కిక వేళ క సం: స్కరించాలనుకుం మే చాలా పద్దతులుగ్నాయి. 

కొత్త భావాలు _పవేశపెట్టండి. శైలిని మార్చండి. అనేక విధాలుగా (పకృతి 

వర్ణన చెయ్యండి. బా స్తవంగా ఉండే అంశాలను చేర్చండి. అంతేకాని నాశనం 

చేయకండి. [గామ్యమనేది పాదరనం లాంటిది. చక్కని బంగారం లాంటి 

తెలుగును డానితో కలిపితే వన్నె తగ్గి విలువ తగ్గి సీరనవమవృతుంది. ఇలా 

చేయకుండా మా చావాన్ని స్వీకరించండి. సుఖంతో ఉండండి, వేచసల్కోడ్చి 

నమస రిసాను. అయ్యా నా మాట వినండి. నా పేరు వత తామ 

ఇటీ క్లుప్తంగా దీని భావం. నాడు [గాంథిక భాషావాదులు ేసే వాదనల 

సారాంనమంతా దీనితో రచయిత ఇమిడ్చారు. తెలుగుకాంత కథ చాలా మంది 

పండితుల ఆభిమానాన్ని సంపాదించుషుందని రచయితే దీ పీఠికలో రాశారు. 

ఈ వాదనను ఖండిస్తూ సెట్టి లఅశ్షీ నరసింహం నే శార్దూల మా మాలిరను ఆరో జూల్లో 

రాశారు. 

అయితే నః చిన్న మాలికకొచ్చిన పండిత |[వశంసలను ఉత తీసు 

కుని, తన వాదం మరింతగా జనంలోకి వెళ్ళాలనే తలంపుతో ధర్మారావు 

“ఉషఃకాలము' ల అనే నవలనొకడాన్ని 1910 పాంతంలో రాశాడు. ఇది తెలుగు 
iia io warp 

RDI 
ని పయ చరక. మొదటినుండీ పిదేశరింగం వరకూ అందులో డఊంది. 
MEM wer 

తినీకానాడు చాలా (వశ సి వచ్చింది. దాన్ని వేగుచుక్క. (గంథమాల ద్వారా 

1911 లో మొదటి; గంథంగా |పచురించారు. తమ ఈ వాదాన్నే ఆంధ వతి 
ee వ ల క్రో ఓక విన్నపమ ౦టూ ఓ వ్యాస రూపంలో కూడా తర్వాత వెలువర్చారు. 

కనుక “(గాంథిక భాషా వాదము అనే ఈ చిన్న మాలిక ధర్మారావుగారి 

గ్రాంథిక భాషా ఉద్యమంలో ఒక వీజంగా ఏర్పడి ఆదే కమోస్మీలనం 

అయింద ని చెప్పవచ్చు. 

విజయనగరాంజ నేయ ౪ 

ధర్మారావు మ్మదాసులో బి. ఎ. పరీక్షకు చదువుతున్న కాలంలోనే చేసిన 

మురోరచన *'విజయనగరాంజనేయము 1909. యిద్ధికి త డిన వతి కూ లూ న్ని 
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కవితలో పెట్టి సాధన ఇస్తున్నాడు. ఆరోజుల్లో వి్శశషపఠనంగా భారతదేశ 
చరిత గంథాలుచదువుతుండెవాడు. అందులో ధర్మారావు చేతికి 'టాల్ బాయి 

వీలర్” రాసిన ఇండియా చరిత ఒకటి అందింది. ధర్మారావుకు మొదటి నుండి 

భారతదేశ నాశనంలో అందులోనూ సాహితీ సంస్కృతులను నాశనం చేయ 

టంలో తురుష్కుల పాత ఎక్కువన్న భావం ఉంది. అందుకే “గాంథిక 

ఖాషావాదము"లో కూడా తెలుంగనెడి కాంతకు *దురుష్కుల బాధ' ఒకప్పుడు 

కలిగి తగ్గిందని వర్ణించడం మానలేదు. అలాగే ఈ ఖండికను కూడా ఒక 

చిన్నకథ _ అదీ ఆ వీలర్ రాసిన (గంథంలో |[పసగకాన్నువపస కంగా వచ్చిన 

దాన్ని . ఆధారంగా పనుకుని గీతమాలికగా రాశాడు. 

బహమనీ రాజుల పాలనలోని కథ ఇది. ముజాహిద్ షాహి ఒక 

ఖుహామనీరాజు. ఇతడు విజయనగరరాజ్యంలో ఒక ఆంజనేయ వ్మిగహాన్ని 

చూసాడు. తన చతిలోని గం|డగొడ్డలితో దాన్ని నరకబోతాడు, ఆ 

(పాంతంలో సొమ్మసిల్లి ఉన్న ఒక ముసలి విపుడు షాహిని ఆపబోతాడు. 

రాజు ఆ ముదుసలిని ఒక్క. [వేటుతో నరుకుతాడు. అతడు కడసారి ఊపిరి 

తీస్తూ “సీవు నీ ఉరికి జేరకుండానే చస్తా వని తీడుతూ చనిపోతాడు. రాజు 
ఆంజనేయ విగహం ధ్వంసం చేస్తాడు. 

తెలుగు సైన్యం ధాటికి తట్టుకోలేక ముజాహిద్ పారిపోతూ దారిలో ఒక 

చోట గుడా” బేనుకుని విడిది చేసాడు. అప్పుడు అతని బందువు దావూడు 

రాజ్యం కోటలం షాహిని హత్య చేస్తాడు. (వాహ్మణుని తిట్టు నిజమైంది. 

ఈ కథను ఆంజనేయుడే విజయనగర సాామాజ్య గత వైభవాన్ని 

చూడడానికొచ్చిన ఒక పథికుడికి చెపాడు. రచనంతా చిన్న చిన్న పదాలతో 

అందంగా సాగుతుంది. వధికుడు - 

'“ఆం|ధుల భూరి విక్ర 

మంబు నడుగంటగా లేదు _ మహిత కిరి 

గాంచినారలు మావారు గండుమగల 

తుంచు నింకను మరవరీ యాంధు.....” లంటూ “తెలుపు 

మవలీల నెవ్వగా తెంపరీడొ_' లని ఈ ఘోరకృత్యం చేసింద ఎవ్వరో చెప్ప 

మంటాడు. అప్పుడు అంజనీపుుతుడు కథంతా చెపాడు. అంతావిన్న పథికు 

డిలో ధర్మారావు |పవేశించి చరిత సంస్కృతులను రక్షించడంలో అనేకులు 

రాజప్వుతులు |పాణార్పణం చిశాకంటాడు. ఇలాంటి నిజాలు తెలుసుకోవా 

అంటాడు. కవులు ఏదైనా రాసే 
కనే 
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“కవుల జాక కింఖులన్ని యు క లబ్రలన్న 

చల్లరుల నోరు మూయింప గతియు లేదు” అని బాధవడుతూనె 

'“ఐననేమాము ! నిజమెటు లగును కల్ల” - అంటూ తను చెప్పే 

డాన్ని విశక్వుసించమని అంటాడు. 

చివరగా ముగిస్తూ వీరులకు రణరంగంలో శరిరాలంకారాలు ముఖ్యం 

కాదు “కత్తిదెబ్బలే” వాళ్ళకలంకారాలని చాటి చెప్పవయ్యా అని హనుమంతుడ్ని 
““ఆం్యధుల కెల్ల న్హాదర్శమైతిపీవు” అని పొగుడుతాడు. 

ఇదీ ఒకరంగా స్వీయచరితలాటిదే. సాధారణంగా చర్మితలో దొరకని 
ఈ కథను పీసుకొన్నానని రచయితే చెప్పాడు. తెలుంగనెడి కాంత కథ నీవిత 

చర్శితయితే ఇది స్వీయ చరిత. ఇందులో వీరరసం అడుగడుగునా బొంగులు 

వారుతూంటుంది. అనవసర వచ్చ నలు చేయటం నుతరామూ ఇష్టంలెని 

ధర్మారావు కథని నూటిగా ఇప్పి తెలుగువాళశ్ళను సాహితీ నంస్కృతుల 

పరిరక్షణలో _సెనికులై 

“దేశ గౌరవంబేగిను దేహమేల 

లెండు రండంచు” పిలుస్తూ వెన్నుతటై కరమవ్య [ప్రబోధం 

చెస్తున్నాడు. ఇది పాతపాలీలో [ప్రచురణ పొందిన ఖండక్పతే. 

తెలుగఏలోకి వచ్చిన. ఆధభునివ వ్మకియల్లో (లిజ్షీ ఒకటి. పాళ్చాత్య 
సాహిత్యంలో ఆత్య్మాశరియ భావాలనుండి పుట్రిన |పకియగా దీన్ని భావించాలి. 

“ది ఎలిజీ ఈజ్ ఎ లిరిక్ ఎక్స్పె9షన్ ఆఫ్ మెలంకలీ ఆర్ ఫ్ 
ఖన్ వర్షిక్యులర్ వెన్ కమ్మెమొరేషన్ ఆఫ్ డెడ్ ఫె౦ండి” అంటూ ఎన్ 
సెక్షొపీడియా ఆక్ అమెరికానా writ వీ జీ 471) లో దీన్ని వివరించారు. 

వా సాహిత్యం లో 7 148 శతాబ్లా ల్లో వూర్తిగా నైరాళ్యాన్ని వెల్లడించే 
కావ్యాలను ఎలిజీలన్నారు. విదేశీ సాహిత్యంలో తః ఎలిజీని హెక్సామీటర్, 
సుంటామీటర్లలో నిబంధిసూ దుఃఖపహూరితంగా ఉండేలా రాసారు. అంటే 
దీన్గికో ఛందం ఉందన్నమాట, 



తొలీనాళ్ట తొలిచాళ్లు గ్రే 

తెలుగు సాహిత్యంలో ఈ ఎలిజీ లకణాబున్న భాగాలు మనకు కొన్ని 

కవిపిసైాయి. [1కౌంచపక్షుల జంట వియోగభాగంగానీ, వాలి చనిపోయినప్పుడు 

తారావిలావంగాసీ, భాగవతంలో కృష్ణ నిర్యాణం తర్వాత “మన సారథి, 

మన నచివుడు”” అంటూ సాగిన ఘట్టంకాసి, కంమారసనంభవంభో రతీవిలావం 

గానీ, భారతం [దోణపర్వంలో అభిమన్యుడితో తానూ పోలేదంటూ ధర్మరాజు 

“వాని తోడిద లోకమై యేను బోవనైతిబో” (రం. కం మ 1a) అన్న 

భాగాలన్నీ నెలిజీలే ననవచ్చు. 

ఈ ఎలిజీలు ఆంగ్లంలో థామస్ (గె eee రాసిన “ఎలిజీ 

రిటెన్ ఇన్ ఎ = చర్చియార్ట్”; గోల్ సి తత (17281774) “ఏలిచైీ 

ఆన్ ఎ మాడి డాగ్' అన్నవి _పసిద్దా యు. అధునిక లక్షణాలను అధ్యయనం 

a కాల్ రిడ్జ్ ఎలిజీ అంతే “ఆలోచనా పరమైన మనస్సుకు అనువైన కవితా 

ప్రక్రియ” అని అంటాడు. 
ఆంగ్గంతో దొమాంటిక క 

కొవిత౮0౦, (వక్యతి సవిత: ౮౦, గతి కవిజ్బాబయున్నులు, తెలు గులో అక్క 

శ 

వ్ ౮ ౧ పశావంతో వెలువడ వాటితో [ప్రణయ 
యే ఓసి 1°} 

35 డా 

నం వ * శి స Ft ప్ర శర, గి x మాకా సబ్ శ గ రాసిన ఆటునిక కవుల్లో రాయ పోలు, విశ్వనాథ, కృష్షళాత్ర్ర, న ల సుబ్బా 

రాష్ట, ఆణబ్బ్మ్బూరి రాముకు సూరావు, దుహుఎది రమిరెతి, బసవరాజు లునాతు యల్ n లి లీ a త శా 

అయితే అసలీ నూతన '*“ఎలిజ్ి” ఆగు (పక్రియ ఆలుగ్తట్లో ఏ పేరుం 

ఇటీ జల న 

డాలన దాన్ని పఠరిశలి స్తై అః అంశం మీద చరకోధన ₹నసిన సి. రఘువతి 

ఆఅదధి|వాయం ఇలా ఉంది. 

“తెలుగుతో స్మృతికావ్యము, 3 కోక గీతము వకావ్యము, విషాదగీతిక,; 

తివిషయద కావ్యము అని వాడటం జంగొంది. లొ ధర్మారావుగా రు 

ర మా శరత్. ఎ లిజీ బీ వాసి “కారుణ్యము అని "పెట్టారు సాధారణంగా ఇవి 
నా ee mee G2 SURI SIDN ROR ARR 

We వచన చేయ, పద్యరూపాల్లో ఉండటం పత సి. నారాయణ రెడ్డి తమ 
C3 

వ (గంథంతో (ఆధునిక లవిత్య్వం [ఏం పవాయం- ఖత యానం “కణ 

405): ఫతికావ్యమన్నారు. “కం మృతి ధ్వనిసోంచి”. 

న్ లో 1+ fr, 
శో 

‘ ? వ్ e a 3 

శ fp 

స ల. లి శా su) J be 
టో ళా పో 
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కీ రెంంచాడు. 

ఉర్లూలి" కూడా ఇలాటి గీతాలను “మరియా లంటారు. SD 
న. 

(పత్యేక ఛందం వాడ్తూంటారు. ఇలాటి గీతాలను మొహ్మరం 

ఎక్కువగా పాడూంటారు. 

ర 

సందర్భంలో 

తెలు గంలో వడ్డాది సుబ్బారాయుడు ఇలాటివాటెని 1902 నుండే రాశారు. 

పనికి వారు నతీస్మతి అంటూ సేరెటి వారి భార్యయు వెంకమాంబ, రత్నాంబ, 
ము 

బజయ లశ, సుబ్బలత్మ్మి, అన్నపూర్ణలు చనిపోయిన సందర్భంలో 

ఒకో్క- చిన్న “సతీస్మృతి” సంపుటం వెలువరిస్తూండేవారు. 2 ఘటనల మీద 

కృష్షకా స్ర్రి దనువునే జోక్ ఒకటుంది. ఒక పర్యాయం వశాదివారి భార్య ర్ 
చనిపోతే 'సతీస్మ్టృతి రాలేదట. ఇంకా రాలేదేమని మితులెవరో కృష్ణళాత్రిని 
అడిగారట. వెంటనే ఆయన "ఆ. మరేంలేదు, ఈ పర్యాయం రెండు కలిపి 

వేనారులే' అని అన్నారట. ఏమైనా వడ్డాదివారు తన చివరి ధార్య సన్ నో అయ 

నప్పుడు వేసిన *సతీస్కృతిలో “దారుణ విధిగద్ద నిన్ను దన్నుకపోయెన్' - 

అంటూ తని గుండ బరువు ఒనుకుంటాడు. 

దేశదడా యవలు చసిపోయినవుడూ అనేకమంది స్మృతి కావ్యాలను 

రాశాదు. రాచూంటారు. ఆలాటి ర చనల్లో గోఖలే సిర్యాయానువ దాయ[వాలు 

వారు రాసింది చలా (పసిద్ద మైంది. 

అయితే కేవలం దూఖణభణాజనం కాక క రవుబో 

చినవారి ఆశయసాధనకు కంకణం కట్టుకోమనంటూ ఉద్యోధిస్తూ అనేక 

మృత వీరుల మీద ఆధునిక కాలంలో చాలా స్మృతి గీతాలు ప 

పిరుదీ మరణం సిరాశకూ _ దుఃఖంతో రుంగిపోవడానికీ కారణం కారరా 

అతడి అనుచరులకు కర్తవ్య సాధనలో మార్గదర్శకంగా ఉంటూ ఉతా-+,హం 

రెట్రంపు ఒస్తూ త్యాగాన్ని గపర్తును తెస్తుంది. (ప్రజా పోరా టాల్లోని మృతః రుల 

కున రాసిన కావ్యాలూ గితాలూ శః చినలో ఉలటూంటాయి. 

౭ 

ఇక తెలుగసతో మాసెవేతరాల మీద రాసిందీ, అచ హేంనగు వంగ a fev ముల, 

వ్యంగ్యంగా రాసింది ఈ ధర్మారావు రచన “నల్లి పె కారుణ్వం'. వాల ట a 

టీక లో అన్నట్టు 1911 తో రాసి బొంచాయి నుండి న'దొస్తున్న జు పమ లన 

వారప్యతికలో ప్రచురించారు. దీన్ని వారు బరంపుగంలో ఉండగా రామ, 

దీన్ని పాతపాశీలో పకటించారు. 

ఇందులో కేవలం అయిదు పద్యాలున్నాయి. నల్లిని 

మేద ఆ నల్లికి కోపం రాకపోవడం, చనిపోయిన తర్వాత దాని గత సుఖ 

మయ జీవితాన్ని తలపింపచయడం రెందు ప 



తొలినాళ తొలిచాళు రక్ 

ఇర వ్యంగ్యంగా నటులు కుడుండడం వల్ల ఎవరెవరికి ఏయే మేష్ము ఎలావకా 

జరుగుతూ ఉంటాయో చాలా హాస్యంగా చెప్పడం మరో వద్యంలో చూడ 

వచ్చు. నాలుగో పద్యంలో నల్లిని చంపినవాస కేమొచ్చింది లాభమంటూ 

అతణ్హి దుయ్యబడారు. ఇక చివరిదాంట్లో ఈ నల్లిని చంపినందుకు - డాని 

జాతి . ఆ పవాంతకులమీద వగదీర్నూకోక కక త అంటూ ముగిసాడు, 

గ! ఇందయుతో చాలా సరళ మైన భాష వాడాడు. ఒకో్కదాంట్లో యక్క 
జ్ రసం కరుణం, హాన్యం, ర్మాదంలాంటివి వాడుకున్నాడు. అంతస్ఫూతంగా 

హాస్యం _ వ్యాజసుతి కనిపిసూంటుంది. ఈ నల్చులుండడంవ నై నిద రాక 
అలాని లా 

టై 
పిల్లలు చచుష్కవంంటూంటారన్ి, ముసలివాళ్ళాికు సవ పట్టక హంనామ స్మరణ 

చేస్తూంటారిని, ఇళ్ళవపం సున్నాలు కొడ్తూంటారనీ ఆంటూ దీని బతుకు “పరోవ 

కారార్థం ఇదం శరీరంి అని నలిని పొగుడాడు. దీన్ని చంపినవాడిసి శపిస్తూ 

“మతి విహీనునకెందును మేలు ప అంటాడు. దీని చావు,చూసి “మాన్య 

సుఖవాసి పోతివా మమ్ము జాసి” అంటూ బాధపడాడు. చివరకు చంపిన వాళ్ళి 

మీద “మీ పణ నివాంత రతిని దీర్పు నీదు త్ సంతతి దె”....అనంటూ 

“నరు డావడే అని ముగినాదు. పంటికి వన్ను కంటికి కన్ను అను సన్న ను. 

తలా “మా రకాన్ని తాగిన పహాంతకులమీద రానున్న | నల్రైత తరం పగ తీర్చు 

కంంటుంది బాధవడకండంటూి” భరోనా ఇస్తూ రెండు కగ్నీటి చుక సయ 

వితున*డు ధర్మారావు. 

చదవడానికి హాస్యంగా కనిపిస్తున్నా వూ రయిన తర్వాత గుండెల్లో 

లో “బలహినులపె బలవంతుల దాష్టికం కోల బహు. మంతుంది మనవు 

ey 7. ఈ సామాన్యాంళాన్ని అందుకొని ఎంతో నేర్పుగా స్మృతెగితం రాయడంలో 

వరవడి పెట్టాడు ధర్మారావు. వీరి కవిత్వం మీద పరిశోధన చేసిన కుమారి 
రాగిణి ఇడి ఏలీ అవునా కాదా అంటూ కొంత ఏచికిత చెసూ చివరకు joe 

కసృనదువురు బడే, ద ననాధోరణినిబు ట్రై ఇట వఎెలిబి 

అరా" తరా పత ఇలా మాసవేతరాల మీది చాల వచ్బాయి. ఆ పసల 
క 

జ జ ల అన్న అడి ఖ్ స్ వార ॥ కళ ~ mw pn 

పసిగ్భం కప తనక “పుష్పవిలావం అంటూ కరుణ (క్రి రచన; ఎవన్మతి 

అంటూ టి. చ. యం. అయ్యవారు 1961 లో రాసింది మరెళకటినూ. 

య డు మ జాం ణా చ 3 న గి, గోల్స్ స్మిత్ మార్గాన్ని తెలుగు 
త్ గు నా 

పవేశ షఒటిలంల భత 
స్ 

ఉట 



తొలినాళ లెలివాను - సూచికలు 
ae) ap) 

[ 
ళీ 

ఇ” He హయ ఇ సి కల Cra నం షు శో ళా tin శ థర్మారాప్తు రొలూ -రప్నులూ విశాలాంథ సవిషిం౧ హన్స్ననస విజయ 

వాడ 197% పేద 17. ధర్మారాఖు “ఒకప్పుడు మాదీ కార్ముక వంశ 

మన్న మాట జ్ఞాపక ముంచుకొంటారు; ఒప్మ పంచి కష్టపడపలసి వళి 
సప్పుడు అది ఒక చిన్నతనంగా ఛావించడానికి జంకుతారన్న కావంతో 

ఇంటి పేరును అలాగే కొననాగెంచానిని అన్నారు. 

పాదుషావు ఆపభంశ రూపం. 

'అస్ట్ బల్ ' అం టే వార్చలో * అశ్వాశాల అని అర్హం. అదే ఇం గ్లీమలో 

-సేబుల్' గా మారింది. ఏనుగుశాలను “ఫీల్ ఖానా అంటారు. “ఫిల్” 

అంమే పార్సీరో Ste 

ఓ 

ఇ ణి లో ఆరోజుల్లో శ రెండింటిసీ ఏనుపలనూ, 
౮ గి ఇ ఇగ ఖో ఇ ఇ న ర్. fr On IE న. మ వటి hh ఉం, ఉంచుటలంకులు న్. బట అంట బునుప శెల 

ట్ టో 

అన్న నదే టు వ అ by 4omodి. 

ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప, ఆం; 
భో 

196 పేవి ౧7-77. బుబిరాజు 

» 

ఫ్ సంస్దాగాలు _- పాహితగ పోష 

రాశ్వరప్ప (ఇ) 

Ce) 

జ 

ఉర్దాం అధవతి ర 
అ ల) 

శూర అలీ పసాటరా మప అసహనంతో ఉండదేం డు. ఉరాం - చేవారి అనే 
ఇ 3 

వ్ ష్ శ అపి అధ ఎ అంటాచు. + దేదిడీ ఆదిపతి 

wt” శో ల pa a a కందుకూరి జాల నసూర్మగునాదరా. ఉర్హాం - దెవాటి సంస్థానాలు 

అన్నదమ్ములకు వెళా a ఈశ్వర oe మాహాత్మ్యం, 
ETT DT lu 

[గామ నగర నివాస తారతరమూం వె కైక - చెదిక సంవాదం ఆనే 
mal టటషామయ్యయటనాటినున 

"పహాసనాలు రాశాడు. ఇవన్ని నం రూపంలో ఉన్న 
HE VE as ఇ ౫ 

His eh yee wages ఏ 
emg ee AER 

గ ద్యాలు, 

“సీటని చనుత్కాార రత్నాక కరంగా |వచురించారు. 

దీని రచయిత రెంటాల వెంకట సుబ్బారావు. మొదట ఉంగ్షమతో 

రాసి (1 902) తర్వాత తెలుగులోకి అనువదించి (1910 అశ్వాకారుి 

ఉద్యోగరీత్యా విదేశాల్లో ఉన్న భర్తు కమళామణి రాసి. అఖలిపి 

ంగీషు పతులను ఆరోజుల్లో | వీటిష్ని చ।;కవ చేతో సెప చదివి ఆనిం 
రా ee జ ఆల 

దించారట. ణఇందుతో ఏ1 లేఖలు ఉన్నాయి. తలో అ ఆలే నాం “సిమి 

స్యలు, మూఢాచారాల నిరససం, గాల్య వివాహాల ఖండన, ఆక 
శో ళ్ ఖల గ Es se” 

మీదున్న నమ్మకాన్ని నం. మతాచారాతో కల్మషాన్ని చూవటం 
డి he యు 

ఉంచి. ధాష | ాంధికం, 



1936 

ము|దాన ఏ సంస 6 (దాసులో భర్యారావు నిర్యబాంచున ఎంస్ప్తా ధల వివావాలం 1952 
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ఇందూలాట్ యాజ్ఞక్ వ్యాసం. సంపాదకుడు యస్. పి. చేన్. క్లనరీ 

ఆఫ్ నేషనల్ బయాగఫి వాల్యూం 4 ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ 

స్టడీస్, కలకతా 1974, పేజి 197 .- 199. ఇతడు శ్యాం జీ కృష్ణ 

వర్మ. లండన్లో ఉండే ఇండియా హవుస్ (1905లో సభ్యుడు. 
ఇందులో నౌరోజీ, హ్మసీ కాటన్, సర్ విలియం వెడ్డర్న్ ఒర్న్, 

రమశ్ చందదత్, డబ్బ్యు-సి. బెనర్జిలు సభ్యులు. ఇండియా న్మా_ల 

రిప్ అనే పేరుతో నె సో లక్, వి.పి.యణ్, ఆయ్యర్ , మదన్లాట్ 

డిం గా వపభృతులకు ఈ వర్మ ఆశయం ఇచ్చాడు. నా జీవితయా|[తలో 

టంగుటూరి |వకాశం, నవ్యాం[ధంలో అయ్యదేవర కాేశ్యురావు, 

నేనూ నా దేశంతో దర్శి చెంచయ్య, ఈయనను 1పశంసించారు. 

భారత స్వాతం[త్య పోరాటంలో ఇతడు తీ్మీవవాది. విదేశాల్లో ఉంటూనే 

భారత విప్ణవకారులకు రివాల్వర్హు పంపుతూండేవాడు. 

డాక్టర్ పి .యస్.ఆర్. అప్పారావు తెలుగు నాటక వికాసం నాట్యమాలా 

(పచురణ, హాదరాణాడు 1967, పేజి 2గీరీ. 

డాక్టర్ మెంయసి. ఆర్. అప్పారావు తెలుగు నాటక వికాసం నాట్కమాలా 

వపచురణ -హెదరాబాదు, 1967, పేజి 269. 

ముదిగొండ పీరభ[ద శాస్ర పానుగంటివారి సాహిత్య సృష్టి శతజయంతి 

ఉత్సవ స్మారక పచురణ _హెదరాదాదు 1968, 32 72 _ 88. 

ధర్మారావు రాలూ - రప్పలూ విశాలాంధ పబ్లిషింగ్ హ వావుస్, విజయ 

వాడ, 1979, పేజి అల్. 



ల్ 

ఉగ 

అలలా *= 9౮్రెలలా 

ధర్య్మారాప్పు పషదాసు పచ్చయ్యప్పాస్ కాలేజీల వి.ఎ. చదివే కాలం 

ఆనేక పిషయాలను నేర్చుకోవటానికి అవకాశం కలిగింది. అంతవరకూ ఏదో 

ఓక్ పాంతంటీ జరిగే ఘటనలను (పతివింపింబ వాలి మనస్సు విశాలం 

కావటం ఆరంభించింది. ఒక రకంగా మానసిక పరిణతి జరిగిన ఈ కాలంలో 

అనేక ఉద్యమాలను వగ్గిరుండి తెల్సుకోవటం, రాష్ట త్రం తు. సు 

రంగాల్లో MOC [ప్రయాణిసుందో చూపటానికి మ్మద్రాసు నివాసం అస్కారం 

కలిగించింది, 

ఎక్షతో, శదతో చెయ్యాలో కూడా అవగత మెంది. చదువుమీద ధర్మారావుకు 
(౪ టా 

ఎంత ఆస ౨ ఉన్నా అది సిరాటంకంగా కొనసాగటానికి చితికిపోతున్న ఇంటి 

ర్ పెరిస్టిములూ, అన్ని నరసింగరాపు డొన పరిక్ష పాస్ కావటానికి అవ్నటికే 

ey ఇ ర ట్లో age లో లో తో ఇటీ లీ నా i ™ 

సత షి అపులూ తండి అప్పన్న వృద్దాప్యంవల్ల వారి శాక్టిర వృత్తి 
అలల వో ఓరి మొ చల (Mh బె య ఆక అనీ 

స Yen వయ స క వత్తుల ఇ టట Mn వు 1 
భి SOULE స OE IPN బం ౦క్పరింట తర్మిటకి 

ద fs ed whe 

గా ఇ" ల ళ్ ఇస బలి త్న మ ఏలో శ అవల లం 
యుప డున్నా ఉం, పండా దొయిళ వరాల నాయిడు, వారు నాలా బరు 

(౯. 



తలో చా జ చ శ లో శ జ్ ర్రకులు. సంగిత సాహిత్యాల్టా అభిరుచి ఉన్నవారు. మృదానులో ధర్మారావు 

బి. ఎ. చదివే కాలంలో కామేశ్వరా9వు నాయుడు భూకామందుల వజాస రాష్మి 

లుగా (1౪09) ఎన్ని కె మదాసులో ఉంటుందేవారు. 

ఆర్దిక పర మైన ఎలాటి ఇబ్బందినీ ఎదుర్కోకుండా బి.ఎ. వూ ౬ చేయ 

టానికి వీరి సాయం కారణమని ధర్మా 
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“J ర సో 2 
ఉం 

0 

q tb (౮ pa క £ a రాసు కున్నా డు. అన్న 

నరసింగరావు డాక్టరు పరిక ముగొరచుకొసీ తల్లిని తీసుకుని వైద్యు ఉద్యో 

గంలో చేరటానికి బర్మా వెళ్ళాడు. చదువు ముగించుకుని ఇల్లు చేరగానే 
కుటుంబనారం సఎత్మ్యాతాప్తు కోనం ఎదురు చూస్తున్నది. 

క ఫాకోట కశాశాలలో వి. ఎ. వము ముందు ధర్మారావు కొచికాలం చేసిన 

ఉద్యోగం చేర్నువతిషలు సంపాదించి పెదైంది. అప్పటి విద్యాళాఖాధికారుల్తో 

[ప్రముఖుడైన యేట్స్కి, పరిశీఅకుడుగా ఉండే పాలిట్ దొనికూ లతా తా 

ఒక మంచి అధ్యాపకుడు కాగలడన్న నమ్మకం ఏర్పడింది. (పిన్సిషాల్ 

గణపతయ్య. బి. ఎ. వూర్తిచసి ఇక్కడే అధ్యావక జాఫ్యతలు స్వీకరించాలని 

ఎంతో ఆప్యాయతతో ఆనాడు ధర్మాలావుస బరంపురం ల ముంచి 

సాహిత్యాథిరుచి ఉన్న కవిగా, సహృదయుడై గ చక ని మితుడుగా తోటి అధ్యా 

పకుల్లో ts an సదఖ్యివాయం ఉంది. టన్న్ని టి యించి బరంప్పరం 

లక్క్ముణరాపు చెప్పాడు. 1949 (పాందార్త విజయవాడలో ఒక సభతో ఇరా 

డు ఆ సమయపుంలె చాలాభాగం అతంపురం వి శూ 

ఎటించారని ఆయన అన్నాడు. అంతటి అభిమానాన్ని వర్మా 
త్ 

రావు బరంపురంతో ముడేసుకునాా డు. 

190లో ఏ. ఎ. వూరిచేనుకుని బరంపురం తిరగొచ్చాడు. అనేక 
కొత భావాలతో, ఉడుకుర కంతో ఎంతో చదివిన అనుభవాన్ని భుజానేసు 

కాని కాలుపెట్టాడు. దేశిభ కి భావాలూ, జాతీయోద్యమం, (గం థఛాలయోప్యుమం, 
అవి 

ప్ర డె విజ్బృంణస్తున్న భాషా వివాదాలు, 
లాం ఖల ఇ 

సాహితీ నాంన్కృతికొోవ్యమాలు, అప్పుడప్పు స్ 

తయ. జనాని ఊపేసున్న కందుకూరి సాంఘిక సంస్కార ణోద్యమాలు 

ందునె 

యనం చెసి తానెభళ్య్ళాల్సిన మార్గాన్ని స్పష్టంగా నిద్ధారించు కున్నా డు. జఫాకేోడతు 
౧ రు 

WO ల క G a 3) Gr Su G é ధ్యాపకుడుగా చరాడు. 

కాసీ ఇంటి ఆర్టిక పరిస్థితులు ధర్మారావును అనేకానేక ఉద్యోగాలు 

శోయించాయి. ఎన్నో ఊళ్ళు తిప్పించాయి. ఏవని చెనునా ఎక్కడున్నా 

gen అబా రం ఆ న్న. జ ని meee : 
అదంత టె మాదతుమూల ప దక అ న తానికా గో GG ధర్మారావు ఆన్ని 

మ 



Gb తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

ఉద్య మాలో ౫ వాటొన్నాడు. సాహిత్య కృషి నాగినూనే ఉన్నాడు. [పధానంగా 
a a 

(ఫి గగ గ్ర శ & a ర్ 0 ల 0 రి జయవిలాసం మీద చూపు కేం[దికరించే ఉన్నాడు. 

బరంపురంలో ఉండే రోజు వరదా కా మేశర్షరావు నాయుడు ఇంట్లో 

ట్యూషన్ ఇహుూండేవాడు. కా 

"పెద్ద పెన్నిస్ ఆట గాడుగా (వసిద్ది పొందాడు. ఆతనికి ఇంటికి వెళ్ళి ట్యూషన్ 

మేశ (రావు "పెద్దకొడుకు రామారాపు తర్వాత 

చెప్తాం డేవాడు. అలాగే బరంపురంలో న్యాయవతి రా మానై జసాంమి అనే 

హౌకోర్టు వకీలుం డేదారు. పిరికి ఆంగ్హ, సంహ్కృత బాషల్లో మంచి-పోండిత్యం 

ఉండేది. సంగీతంలో అభిమానం పీరిని వీణ నేర్చుకునేలా చేసింది. వీరు 

ఆ తర్వాత 1911 వ సంవత్సరంలో జారి చక్రవర్తి పట్టాభి షేకానికి లండన్ 

వెళ్ళొచ్చి “మె టిప్ టు ఒంగ్నాండ్' అన్న (గంథం కూడా రాశారు. వీరి 

కుమారులే తర్వాత (పసిద్ద జర్నలిస్పగా ఊన్న నారాయణమూర్తి, “రేడియో 

అన్నయ్యగా |పఖ్యాతి కెక్కిన రాఘవరావూనూ. రాఘవరావు తాపీ ధర్మా 

రావుతో తమ కుటుంబాసికున్న పరిచయాన్ని వివరిస్తూ తమ ఇంటికి ధర్మా 

రావు ఎప్పుడూ వస్తూ ఉండేవారని తమ అన్న నారాయణమూర్తికి ట్యూషన్ 

చెప్పే వారనీ అన్నాడు. తనను బుచ్చిపంతులంటూ చెవిపుచ్చుకుని లా గేవారసీ, 

తమ ఇంటి మేడ మీద ఆనాడు ధర్మారావుతోపాటు భోగరాజు నారాయణ 

మూరి, కక్ళెకోటలో అధ్యాపకులు ఉన్నం రామలింగం, డి.వి. కృష్ణారావు 

తదితరులందదో సాహిత్యచర్చలు చేస్తుం డేవారసీ ధర్మారావు తపు కుటుం 

బంలో సభ్యునిగానే ఉంటుండేవారని వివరించాడు. 

పసరడా వారింటికి దగ్గర్లోనే ధర్మారావు నివాసం. ట్యూన్లు చెప్పుకోవ 

టానికి తోడు కొంతకాలం తమ తండికి మేనేజర్గా కూడా ధర్మారావు పని 

వస్తూ అనేక విషయాల మీద సలహిలిస్తుండేవారని కామేశ్వరరావు నాయుడి 

రెండో కుమారుడు నారాయణరావు ఇప్పటికీ ఆ విషయాలన్నీ తన కళ్టుముందు 

జరుగుతున్నంత సంతోషంతో చెప్పుకొచ్చాడు. 

ధర్మారాపు కళ్చికోట కళాశాలలో పనిచేసే రోజుల్లో వారిచగ్గరే ము+డవ 

వారం చదువుకున్న కొచ్చిర్చకోట గుర్నాథం తనతోపాటు అప్పుడు ఇమ్మిడి 

చెటి రామూ రి, పాకనాటి నారాయణరావు కూడా చదువుకున్నారన్నాడు. 

ధర్మారావుతోపాటు ఆ కళాశాలలో గురుభాగవతుల ధర్మారావు, కందికొండ 

సూర్యనారాయణ, వేములకొండ కోనేటిరావు, పసుమర్తి కృష్ణమూర్తి, వద్దిసర్తి 
ఇ ఆలో ఈం బయం రాం చ గి చ ఆదు జట సత్యనారాయణ, బొమ్మిరెడ్డిపల్లి కామేశ్వరరావు, గొడవర్తి సితారామయ్య, 

శ” ఇ జో ప|చష్ట సత్యనాతాయంర, వర[బుహ్మం అనే కిస్టియన్ అధ్యాపకులుగా ఊం జే 

వారు, శః విధంగా అందరి మెప్పూ పొందుతున్న ధర్మారావుకు మ్మితుల 

షః 
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పయత్నం వల్ల సర్వేశాఖలో ఓ ఉద్యోగం వచ్చింది. అదీ ఆ [పాంకంలోనే 

ఉన్న చీకటి సంస్థానంలో (1915). 

చదువురానివారికి సర్వే' ఉన్నదనే నానుడిలాగా గణిత శాస్త్రంలో 

పట్టభ్యదులు ధర్మారావు ఈ పని చేయాల్సివచ్చింది. చీకటి సంస్థాచంతో కృష్ణా 

పురం, కోటిలింగి, జయంతిపురం, తాతంపర, పాతపురం, బొడాపలంక 

లుండేవి. 

బంకువల్లి మల్రయ్యశాన్త్రి ఈ సంస్థానాధీశులకు తమ రచనలందించి 

సన్మానాలందారు. “పురాణ వాచస్పతి' అన్న బిరుదం కూడా ఆ సంస్టానాధిపతి 

గెరచం దదేవు స్ట మల్హయ్యకశాన్ర్రి కిచ్చి గౌరవించారు. వప్పు అప్పల నరసింహా 

శాస్త్రి ఈ సంస్థానం ఆస్టాన పండితులు. ఆ కాలంలోనే ఏరి భూములను ధారా 

కోటవాళ్ళు ఆకమించుకున్నారు. ఈ వివాదం పరిష్కరించటానికి ఆ భూములు 

సర్వే చేసి కొలవాల్సిన బాధ్యత ధర్మారావుకు అప్పగించారు. 

కొలతకు ఉపయోగించే యంతం నరిగా పనిచేయక పోవడంవల్ల 

చీకటి సంస్థానాధీశులు తమ భూమిని నష్టపోయారు. ధర్మారావు ఉద్యోగానికి 
ఎసరు పెటాలనుకున్నారు. అలాగే చేశారు. ఈ సందర్భంగా మరో కారణం 

ధర్మారావు కుమారుడు మోహనరావు వివరించాడు. ఆ సర్వే అధికారి ఇంగ్లీషు 

వాడు. అతని భార్యకు ధర్మారావు పేరు (ప్రతిష్టల మీదా కార్యనిర్వహణా చాక 

చక్యం మీదా అభిమానం కలిగి కమంగా ధర్మారావు మీద అభిమానంగా 

మారిందసీ ఇది గమనించిన సర్వే అధికారి చీకటి భూముల సర్వేలో కావాలని 
మోసం చేసి ఉద్యోగానికి సీళ్ళుతోడేడసీ అన్నారు... ఏది ఏమైనా సంవత్సర 

మైనా తిరక్కుండానే సర్వే శాఖకు ధర్మారావు సలాం కొళక్టుశాడు. 

తర్వాత ధర్మారావు మళ్ళీ ఉద్యోగం వేటలో పడ్డాడు. ఏ పనిచేస్తున్నా 

వారికి అధ్యాపకత్వంపీదున్న మమకారం మరో దానిమీద ఉన్నట్టు కనిపిం 

చదు. సర్వే శాఖలో ఉద్యోగం పోయిన తర్వాత విశాఖపట్నంలోని కెనెడియన్ 

బాప్టిస్ట్ మిషన్ పహైస్కూూలుల్లో చేరాడు. (19160) గణిత శాస్త్ర ఆభ్యాపకత్వం 

'పేరుకైనా అస్న్నీ చెప్తుండేవాడు. ఆ కాలంలోనే ధర్మారావు దగర సిడుదవోలు 

వెంక|టావు చదువుకున్నాడు. వెంక్మటావు నాలుగో ఫారంలో ఉండేవాటు. 

వాళ్ళ తరగతికి అనువాదం వ్యాసం చెప్పటానికి ధర్మారావు వెళ్ళేవాడు. “తెలు 

గులో వద్యాలిచ్చి ఇంగ్రిషులో భావార్గం రాయమనేవారు,. ఇటు ఇంగ్నీమ నుండి 

తెలుగుకూ అత్మహాదాన్ని చాలా చ్మితంగా మా చేత చేయిస్తూ పద్య కావ్యాల 

మీద మాకు అభిమానం కలిగించింది ధర్మారావు మాష్టారే నని నిడుదవోలు 

వెంక|టావు అన్నాడు. 
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హిందూ రీడింగ్ రూమ్కి గమీవంలో ఉంది. ఆరోజుల్లో విశాఖపట్సంలో 

పల్లి రామచం[దకవి (పసిద్దులు. ధర్మారావూ వారూ మంచి మిత్రులు. 

చెంకటావు కుటుండానికి, తాపీ వాది కుటుంబానికీ మొదట్నుండీ సరిచయా 

లున్నాయి. వెంక|టావు ఎక్కు [వకారం తాను తమ తల్లి కడుపుతో ఉన్న 

ప్పటినుంచి తాపీఐవాకితో చేయి కలిపారట. వీరున్న వీధికి పెవీథి _ కటిక 
సరల తాన్ అప్పన్న డాక్టరుగా ఉండేవారు. నిడుదవోలు సోమమ్మకు తీవ 

అగ్వాస్ట్థత కలిగింది. అప్పుడామె గర్భవతి. ఆమె భర సుందరం చాలా 

ఆందోళన చెండారు. అప్పన్నవి అస్ఫుత హషాలని పతీతి. వారిని పిలిపిం 

చగా ఏదో మందిచ్చారు. సోమమ్మకు శాంతించింది. సుఖ పగవమెంది 

పుణింది వెంక1టాపు. అది 110కి. అప్పటినుండి రెండు కుటుంబాలకు సన్ని 

హితత్వం మరింత వృద్ధి అయింది. ఈ వృతాంతం ధర్మారావుకు తెలుసు ళ్ 

జుందుకే వారికి తనమీద చాలా మముకారం ఊండేదసి సపొయంకాలాలు రామ 

© Fe న రర వి ఇంటికి తనను తీనువె9,) ఆనేక పాచిన కావ్యాలతో నూ చ్చాతుల 

జ్యూ పరిచయం కలిగించారని చెంక1టాపు అంటాడు. విజయ విలాసం 

క 
(౧ 

గని అన్నాడు. రాయ వెలు కృుచులతో కూడా తనకు వంచంనుం రఐగెంచింటి 

ఉల 
కిడతెశచి. ఏశాతుదుటగులలో ఊగ లాడ ట్ యు శాతాలు తాయుముని 

హాల తాన అతచ బందాలు రారు లారి సారిగా పైకా కా వగరే విన్నా 
జో 

(పోత్సహించి, రాసిన తర్వాత సదిదిద్ది ఒకరకంగా ధన్మారావే కవిత్వంలో 

తారివాతాలను వారికి నేర్పాడు. న్కూూల్లో నిజానికప్పుడు తెలుగు చెప్పేది 
ఇచ్చాపుకం యజనారాయణ. కాని అందరూ ధర్మారావు చుు తిరిగేవారు. 

సూలు 1పిన్సిపాల్ లాజరస్కు ధర్మారావు అధ్యావకం మీన చాలా మంచి 

అభి|సాయరుం ఉండెది, సిగి పాూండితగం, మేధాశ కః "ఏలించి వివ్చాస్రలందరికీ 

నెమేంవారు. వంజ్క కోటు, తలపాగాలతో వస్తున్న 

a యరాశావంరు నూ..ల్ ండేి పిదాతరులందలకి భయం బక ఆ0ండరా 
౮ Yo ఏల 3 న 

ఉండేవి. తన తరగతికి చెందినా చెందకునా ం “తత్వానావు విద్యార్దులందరితో 

చా pr 
దతివిడిగా ఉండేవాడు. అవ+ఇటికి దేెగంచో జరుగుకున వివధ విషయాల 

స 

గరించి, ఉద్యమాల గపకించి విద్యార్లురో ఉత్సాహం, ఉ(దేకం కరిగేలా వివరి 
అనే 

స్తుండేవాడని తన చిన్ననాటి మ్నచ్చట్ల దొంతర విప్పాడు నిడుదవోలు వెంక 

(టావు. ధర్మారావు రీఉంగ్ రూం వక్క. దిధిలో అద్దెకుంటూ విద్యార్థులకు 

టూషన్ చెప్తూ కాలచెపం చేసూండేవాడు. ఆ సి. బి. ఎం. హైస్కూల్లో అప్పటి 
జ నన = ఇ శ ఇని జక షల జల వ న అర్మాన్ a 0 న కార్డుల ఇప్పుడు ఇవు. ధర్మారావు అక్కడ పనిఇశ డన్న గుర్తు దృద్ద్గులె 
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SE హూ కుడు జ (3 పొందరు అధ్యాపకులవు మాతం ఉంది. ధర్మారావు 

ర్ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఉవ్యోగంలో 

రిప్పుడందరూనూ. 

చ్ వశాం (9 లన్ EA వ ల / Cc న 

హోం రూలు ఉద్యమం |పారంభమెన కాలం ఆది. జాతీయ భావా 

లున్న ప్రతి వ్యరి ఈ ఉద్యమంలో పాలు పంచుకుంటున్నా డు. ధర్మాదావుళో 

ఉండే జాతీయ, దేశభ కి భావాలు వారిని ఆ ఉద్యమం వైపు ఆకర్షించాయి. 
విశాఖపట్నంలో పనిచేస్తున్న కాలంలోనే విద్యార్లుతో చ భావాలను |పవేశ పెట్టి 

అందుకోనం కృషిచేశాడు. 

ఆ రోజుల్లో మ్మదాసులో న్యూయింగ్టన్ కాలేజీ ఆని ఒకటి 

ఉండేది. (పస్తుతం ఏ. జి. కార్యాలయాలున్నచోట ఊండేది. రాష్ట్రంలోని 

మైనర్ జమీందారుల కోసం ఇది "పెట్టారు. తం|డులు చనిపోజే 

జమీలను నిర్వహించే సోమత పిల్లల కొచ్చేవరకూ వాళ్లను ఈ కాలేజీతో ఉంచి 

చదివించేవారు. జమీ నిర్వహణకవసర మెన విద్య, జమీందారుల హోదాల 

కవసరమైన సమ స్త కళలూ ఇక్కడ నేర్పుతుంటారు. ఆధిపత్యం, నిర్వహణ 

అంతా ఆంగ్రేయుల అభిరుచికి తగ్గట్టు వారే నడుపుతుంటారు. ఆయావిషయాల్లో 

మంచి పాండిత్యం, ఇంగ్షీషు భాషా పాటవం, బోధనా సామర్థ్యం ఊన్న 

వాళ్ళనే అధ్యాపకులుగా నియమిస్తారు. ధర్మారావు అప్పటికే ఆధ్యాపకుడుగా 

విశాఖలో మంచిపేరు తెచ్చుకున్నాడు. దీనికితోడు అప్పటి రాష్ట్రశాసన నభలో 
పరదా కా మెశ[రావృ నాయుడుకు మంచి పలుకుబడి ఉండేది. విశాఖ క లెక్ట 

వెర్నాన్ సిఫారసువల్హా2 వారి సహకారంవల్ల ధర్మారావురు ఆ స్యూయింగ్టన్ 
కళాశాలలో గణిత శాస్త్ర అధ్యాపకులుగా ఉద్యోగం వచ్చింది (1917). ఈ 

డకాశాలను చాలా ఉన్నత వర్గం నిర్యహిన్తూండేద, అందులో విద్యార్థులు 

జమీం దార్హ మహలు. మ సిరృహణ చాలా తోవభూయిప్రంగా ఉన్నదని 
న 

1900లో అన్ని పష్యతికలు దుమ్మెత్తి సోఠాయి. అప్పుడు గంశాం వెంకట 
రత్నం ఆ కవాశాల వ్ నమూలంగా వరికిలించి డాని మంచి చతల bul 

డె ప 

“హాంచయూ తో ఒక పెద వ్యాసం రాసి (ప్రజలకు తెలియపర్చాడు. తర్వాత 2౨ bt) 

ఇ జల లో తో వాడి సూచనలు అనుగుణంగా నిర్వాహకులు మం. మార్పులు చేశారు. కి 

అక్కడుండే జమీందారుల బిడ్డలకు ఆవసర మైన వేట, గృురపు స్వారి, 
తుపాకి కాల్చటం - ఇవస్నీకూడా ధర్మారావు నేర్చుకున్నాడు. ఆప్పుడక్క_డ 
చుండి మైనరు జమీందారూ* తేలప్రోలు జమీందారుక్ ఇంకా తెలుగు దేశంలో 
ఉండే ఇతర జమీందారుల క్డ్డలూ చదువుతుండేవారు. ఆ విధంగా జమీం 



fey తాపీ ధర్మారావు బీపితం - రచనలు 

డారుల నిడ్తలతో, నారి తం|డులడో, వాళ్ళవాళ్ళ వ్యవహారాలతో ధర్మారావుకు 

వరిచయా లేర్పడ్డాయి. 

అప్పుడా న్యూయింగ్టన్ కాలేజీకి *డిలాహే” అనే ఆంగ్లేయుడు (పిన్సి 

పాల్ గా ఉండేవాడు. చాలా నిక్కచ్చి మనిషి. అదే కాలేజీలో రామ్నాడ్ రాజా 

కొడుకు చదువుకుంటున్నాడు. ఆ ,పిన్సిపాల్ భార్యతో ఈ చిన్న జమీందారు 

అసభ్యంగా [పవ ర్తించాడు.క అది |పిన్సిపాల్ చెవికెళ్ళింది. మర్నాడు డీలా హే 

ఈ రామ్వాడ్ పిల్ల జమీందారును మందలించాడు. ఆరోజు రాతి |పిన్సిపాల్ 

తన ఇంట్రో మంచానికి దోమ తెర వేసుకొని న్నివపోతున్నాడు. ఆ సమయంలో 

పిల్ల జమీందారు తుపాకితో కాల్చి ప్రిన్సిపాల్ను చంపాడు. 1916.17లతో 

ఈకేసు రాష్ట్రాన్ని కలిచేసింది. (పభుత్వం కలవరపడింది. ముద్దాయికి తేలిక 
శిక్ష " పుడింది.? ఈకోర్టు కేను సందర్భంలో చుండి సంస్థానం మెనరు జమీందారు 

బొంబాయి వెళ్ళి సాక్యుం చెప్పివచ్చాడు.కి ఈ అలజడితో ఆ కాలేజీని పభుత్వం 

మూసేసింది. ధర్మారావే అక్కడుండే ఊర్కాాడ్, చుండి, కడలూరు జమీందార్ల 

బిశ్డలను తీసు కెళ్ళి వాళ్ళ జమీలకప్పవచెప్పి వచ్చాడు. తోటి అధ్యాపకులంద రూ 

ధర్మారావును భయపెట్టారు. ఈ జమీం దార్ల విజ్రలు దానిలో మిమ్మల్నేమన్నాా 

చేస్తారు దింపి దావద్దన్నారు. కాని భయపడకుండా వాళ్ళంపర్న్నీ దింపేసి 

_ వచ్చాడు. జమీందార్ల పిల్లల కందరికీ ధర్మారావు ప్రతిభ మీద చాలా గరి 

ఉండేది. ఏరు సూటూ బూటుతో అచ్చు ఆంగ్రేయుడిలాగా ఉంటూ అన్ని 

విద్యలూ, కళలూ వాళ్ళకు ఆయా సం|పదాయాల లో నేర్పుతుండేవాడు. 

మైనర్ కురవాళ్ళంద రూ ఏరిని తం|డిలాగా గౌరవిసుండేవారు. చక్శజస్ 

[కమశిష్ష్షణ కలిగిన వ్యక్తిలా అందరి మన్న నలనూ సొందుతుండేవాడు. కాలేజీ 

మూతపడటంతో ధర్మారావు మళ్ళీ ఉద్యోగం వెతుక్కో_వాల్సి వచ్చింది. 
అయితే ఈ కళాశాల విద్యార్లుతో ఒక రెన చుండి మెనర్ జమీందారుకు 

భర్యారావంకే విపరీత మైన అభినూనం ఉండేది. ధర్మారావు కొన్నాళ్ళు 

మదాసులోనే గడిపి తిరిగి బరంపురం వచ్చాడు. అక్కడ మళ్ళీ ట్యూషన్లు; 

సాహిత్య కార్యకలాపాలూ అవీ చూసుకుంటూ కాలం వెళ్ళబుచ్చుతున్నాడు. 

ఇలా కొంతకాలం జరిగేనరికి చుండి జమీందారుకి ట్యూటర్, సంరక్షకుడుగా 

రమ్మని ఆహ్వానం వచ్చింది. 

నెల్లూరు జిల్లా కందుకూరు తాలూకాలో చుండి ముఖ్యమెన సంసానం. 

విర పాలకుల్లో మూలపురుషుడు కామినేని రామానాయుడు. శ్రీకృష్ష్ణదేవ 

రాయలు వీరిని ఉదయగిరి తాలూకా పాలకుడుగా నియమించాడు. వీరిమనుమడు 

అయ్యవప్పనాయుడు. ఒకప్పుడు చుండి రెడ్డిరాజులు నాటి గోల్కాండ నవాబు 
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సికిందర్ షాకు ఎదురుతిరిగారు. వారిని అణచడానికి ఈ అయ్య పృనాయుడును 

నవాబు పంపాడు. విజయం చేణిక్కించుకున్నాడు. నాటి రెడ్డి (ప్రభువుల్లో చివరి 

వాడు పుచ్చకట్ట రామి రెడ్డి. ఇతడు నిస్పంతుగా చనిపోయాడు. (పభుత్వం 

అయ్యప్పనాయుడునే ఆ ([పాంతానికి అమలుదారుగా నియ మించి నట్టు నెల్లూరు 

జిల్లా రికార్డులో ఉంది. ఈ జమీలో శకి So ఇతని కొడుకు 

తాతయ్యనాయుడు 1467 నుండి చుండికి జమీందారయా య్యాడు. “బంగారు 

అన్న బిరుదనామం కూడా సంపాదించాడు. ఈ వంశంవారిలో రాజా కామినేని 

బంగారు ముద్దరాజు 1870 వరకు ఉండి మరణించాడు. వీరి కొడుకులప్పుడు 

మైనర్హు. సంస్థానం కోర్ట్ ఆఫ్ వార్డ్ పాలనకింది కొచ్చింది. 1916 తో వీరి 

మరణానంతరం వీరి కుమారులు మైనర్లు. వీలే మడాను న్యూయింగ్ టన్ కాలే 

జీలో ఊండేవారు.10 విరి సంరక్ష కుడి బాధ్యతలు నిర్యహించమనే ధర్మారా 

వును నియమించారు (1921. 

ధర్మారావు నెల్లూరులో నివాసం ఏర్పరచుకొని, చుండి వెళ్ళి వస్తూండే 

వాడు. అప్పటికి ధర్మారావుకు ముగ్గురు కుమా _రెలూ, ఇద్దరు కుమారులూ. 

కూచి పెద్దమ్మాయి కుళ్ళి నిశ్చాయమెంది. దగర పడణుతూంది. ర గా ఏదైనా 

యాత చేసొద్దా మని తమ నుగాన్నటా అంతా బాగా డబ్బున్న ఒక మి|[తుడి 

ఇంట్లో ఉంచి యా|తల కెళ్ళారు. ఆ ఇల్లు సుంకు శ్రీరాములుగారిడని మరు 

పూరు కోదండరామి రెడ్డిగారి భోగట్రా. వారం రోజుల తర్వాత నెల్లూరు తిరి 

గొచ్చారు. రాతి ఏడుగంట లైంది. మర్నాడు పోలు పె తెచ్చుకుందా మను 

కున్నారు. ఆ రాతి అలక్ష్మీ నరసారెడ్డి హాలులో యడవల్లి సూర్యనారాయణ 

జట్టు నాటకం ఆడుతున్నారు. వెళ్ళి చూద్దామని మననుతో ఉన్నా (ప్రయాణ 

బడలి5 వల్ల బో లట 

అర్హరా,లి 12 గంటలకు ఒక నెకరు ధర్మారావు ఇంటి తలుపులు 

A తష తాము నుగలపపె మెక పెట్టి స మితుతు పంటనే రమ్మంటున్నాడని కబురు 

జహా డు. ధర్మారావు ఆక గాడికి వెళ్ళేసరికి ఆ మితుని కుటుంబం నాటకం 

చూడటాని కెళ్ళిండనీ ఇంట్లో దొంగలువడి పొర పెై నొక్కుదానినే ఎత్తు 

కెళ్ళారసీ చెప్పాడు. దొడ్లో ఖాశీపెటై మాతం దొరికింది. ఇది తెలిసి ధర్మా 

రావు భార్య ఆన్నవూర్ణమ్మకు మతి|భమినుందేమో నన్నంత కలతచెందారు. 

మి|తుడి మీద అనుమానం ఉన్నట్టు ఫిర్యాదు చేస్తే కేసు నడుపుతామని పోలీ 

సులు బలవంత పె ట్టారు. కాసీ “అతడి మీద నమ్మకం ఉండ బన్షైకదా అకాడ 

పె'పైనుంచా' k ఈ ధర్మారావు ఫిర్యాదు చేయడానికి అంశా తేదు. 

కలెక్టరూ, డివ్యూటి కలెక్టరు, పోలీసు ఆధికారులు సుమారు 20 రోజులు 
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చేసినా ఫలితం అకపోయింది. అంతకాలం కా2 గావ వెనకేను 

కూతురు సెళ్సికి తెచ్చినపీ నమనం పోగొట్టుకున్నారు. 1! ఆరోజు 

ండీ ఎప్పుడూ రివాల్వరు దగ్గర సెట్టుకుంటుండేవారు.12 అక_డున్న 

ఇక్కడున్న కాలంలోనే వేదం వెంకటాచలయ్యతో ధర్మారావుకు 

పరిచయం అయింది. ఆయన అడ్వకేటు. రోజూ అనేక విషయాల మీద 

చర్చలు కొనసాగిస్తుండేవారు. పూర్వం వేదం వెంకటాచలయ్య మంచి 

చరిత్రోవన్యాసకులు. చిలకమర్తి వారు కూడా తమ స్వీయచర్శితలో వీరిని 

గూర్చి పంశంసించారు. ఇం గ్లీమభాషలో మంచి పాండిత్యం ఉండేది. పతి 

విషయాన్నీ "హతువాదదృష్టితోనూ, తార్చి_క బుద్ది తోనూ చూడాలన్నది వీరి 

అభ్మిపాయం. ధర్మారావుదీ స్వతహాగా అలాటి మన స్తత్వమె. ఆ రోజుల్లో 

బెంగుళూరులో “మిథిక్ సొసైటీ అని ఒకటి ఉండేది. దేశంలోని మెధావు 

లందరి రచనలూ వారి చృతికలో సడ్తుండేవి. చరిత, సంస్కృతి, సాహిత్యా 

లను తార్కిక దృష్టితో అధ్యయనం చేయించడం, సంపదాయాలను కొత్త 

వెలుగుతో దర్శింపచేయడం, వారి అభ్మిపాయాలను తమ సంచికల్లో వ్యాసాల 

రూపంతో వచురిస్తూండటం దిని ఆశయం. వేదం వెంకటాచలయ్య ఆ 

సంస్లలో సభ్యులు. భర్మారాసును కూడా అందులో చేర్పించారు. 1909 మే తో 
ఈ మిథిక్ సొగెటి ఏర్పడింది. దీనికి పే(టన్గా మైసూరు మహారాజా ఉండే 

వారు, బెంగళూరు కార్యస్థానం. గౌరవాధ్యకులుగా డాక్టర్ మారిస్ డబ్ద్యు. 

(టటావర్స్ ; గౌరవ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఇ. డబ్ల్యు. విథ రెల్ ఉండేవారు. 

ఏరు త్రైంమాసికను నడిపారు. సభ్యత్వం రెండు రూపాయలు. ధర్మారావుకు 

దానితో 1921 నుండీ సంబంధాలున్నాయి. సభ్యత్వమున్నట్టు 1925 

నుండీ దాఖలాలు ఆ సంచికల్లోన కనిపించాయి. 

చుండిలో ఉద్యోగం చేస్తున్న కాలంలోనే వేదం వెంక్క్ట్టటాయశాత్ర్ర 

విజయవిలాసం మీద రాసిన వ్యాఖ్యానం మె ధర్మారావు విమర్శలకు మహాను 

కున్నాడు. నెల్లూరులో సాహిత్య సభల్లో పాబాంటూ౦డెవాడు. అర్కడ తమ 

ఇంట్లో దొంగతనం జకిగిస వెంటనే చుండి ఉద్యోగాన్ని వదిలేశాడు. 1913 

వరకూ నెల్లూరులో ఉండెవాడు.13 అక్కడినుండి దశ్నిణాదిలో “ఎలియ 

నందల్' అనే _గామానికి అధికారిగా వెళ్ళాడు. అదో చిన్న జమీ లాంటిది" 

దాని అధిపతి రావెళ్ళ అపహప్పాస్వామ్ నాయుడు. ధర్మారావును చాలా అభిమా 

నించేవాడు. వారే 1924 లో ధర్మారావును అక్కడకు ఆహ్యానించారు. 
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కొంతకాలం అక్కడుండి ఆ పక్క_నే సేలం జిల్లా “జిరిక” కు వెళ్ళి 

వస్తూండేవాడు. ఇక్కడినుండి మిధిక్ సొసైటీ సభ్యత్వం పంపిన దాఖలా 

ఉంది (1925. కుదురెన ఉద్యోగం అంటూ ఏదీలేక ఇలా తిరిగి తిరిగి 

వేసారిపోతున్న కాలంలో “ఊర్జాాడు సంస్థానం నుండి పిలుపొచ్చింది. 

తమిళదేశం దకిణభాగంలో తిరునల్వేలి జిల్లా అంబా సముదం దగ్గర ఈ 

జయుడు సంస్థానం ఉంది. 1025 మొదట్లోనే ఆ సంస్థానం __ జమీందార్హకు 
టూ్యూటర్ గా చరి జమీందారు హోదాలో జీవిస్తూండేవారు. ధర్మారావు కుటుంబం 

మీద ఈ సంస్టానాధిపతులకు మంచి అభిమానం, గెరవం ఉందేవి. దీనికితోడు 

జమీండారుకు సాహిత్యం మీద మంచి అభిరుచి ఉండేది. పతి పండుగ, పణా 

నికి సాహితీ సాంస్కృతిక కార్యక మాలు ఏర్పాటు చేస్తూండేవారు. ర 

ర్మాతుల సమయంతో (1926) శృంగేరీ శారదా పీఠాధిపతులు ఇక్కడ పండిత 
గోష్టుల్లో పాల్గొన్నారు. ఒక సభలో ధర్మారావు “అక్షర శారదా |వశంసి 

అన్న కవిత చదవగా విని ఆ జగద్గురు చందసనేఖర భారతీ శంకరాచార్యుల 

వారు వీరిని “ఆంధ విశారదా” అని సంబోధించి పండిత శాలువాతో సత్య. 

రించారు,14 ఆ శాలువను చాలా కాలం ధర్మారావు ఒక హూజా వస్తువుగా 

భ[దపరిచారు, కాని ఒరనాడు ఆ శాలువ దీపారాధన దీపానికి అంటుకుని కాలి 

పోయింది.15 ధర్మారావుకు తర్వాత అనేకమంది బిరుదులూ అవీ ఇచ్చి 

సత్కరించారు కాసీ హేతువాదదృషితో రాసిశ రచనను ఒక మత గురువు 
ఇలా గౌరవించారనటానికి గుర్తుగా ఈ “ఆంధ)9విశారద” బిరుదాన్నే ధర్మారావు 

చివరివరకూ వాడుకున్నాడు. ఈ సంగతి ధర్మాం చే ఆనేక సారు మితులతో 

అంటుం డేవాడు. 

సుమారు రెండు సంవత్సరాలు టఉఃరా_డులో ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉం 

టుండగా ధర్మారావు భార్య అన్నవూర్ణమ్మతల్లి విజయనగరంతో చని 

పోయారు. బంధువులందరూ ఎంతో దూరంలో తెలుగుదేశంలో ఉంటుంటే 

మనమీమూల అరవపాంతంలో ఊండటమెందుకని అనపూర 

అంటూండేనారు. ఈలోగా జరిగిన పె సంఘటనతో అందరూ విజయనగరాని 

కొచ్చేశారు.15 ఉద్యోగం లేదు, సంస్థానాల్లో బాగా బతికినబారు. వెన కేను 

కున్నది లేదు. ధర్మారావు తత్వమే అంత. నేడు చూడాలి కాని రేపటికి 

దాచుకోకూడదు. అందుకే ఆయన జీవితమంతా నేడు కోసమే కష్టపడటం 

కనిపిస్తుంది. 

ఇలాటి స్థితిలో 1926వ నంవత్సరం చివరిలో విజయనగరం వచ్చాడు* 

ఏం చెయ్యాలి. చేతిలో ఉంది విద్య. కోడుగంటి వారి వీధిలో ఒక ట్యుటోరి 

gs ర 
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యల్ కాఠలెజి "పెట్టా డు. అధ్యావకుడుగా పనిచేసిన టశక్న్ళల్లో ఇంట్లో టూషన్ 

చెప్తాడు. కాంత + కాలం జమీం దార్హ మైనర్ పిల్చ్లలకు గార్డియన్ గా ఉన్నాడు. 

ఇపుడు మరికొందరు మి[తులను అధ్యాపకులుగా చేరదీసి ట్యుటోరియల్ 

కాలేజి పెట్టాడు. మేడూరి శ్రీరామమూ ర్రికూడా అందులో అధ్యాపకులుగా ఉండే 

వారు.!7? 1926 నుండి 1928 వరకూ దీన్నికొనసాగించారు. ర్మాతింబవళ్ళు 
విద్యార్థుల కు 4ఓవఫారం నుండి బి.ఎ. వరకూ ఇం న్రీషు, లెక్కలు, తెలుగు చెప్తూ 

వుండేవారు, మహారాజాకళాశాలలో వనిచేసే అధ్యాపకులుకూడా ధర్మారావుమీద 

ఉండే గౌరవం కొద్దీ జీతం లేకు డావచ్చి కొందరికి ట్యూషన్ చెప్తూండేవారు. 

పరి దగ్గర అప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళల్లో డాక్టర్ పి. జగన్నాథరాజు 

కుమారుడు పి. నరసింహరాజు అక్కడి మునిసిపాలిటిలో ఊద్యోగం చేసి 

రిటెరై పజయనగరంలోనే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. తన విద్యార్థి దశను 
గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ థఫర్మారావు విద్యార్దులకు ఫ్ ఫాట్యోగఫి కూడా నేర్పుతుండే 

వారసీ, 'వకృతితత్వాన్ని సళాస్రీయంగా వివరిస్తుం డేవార సీ అప్పుడు తన 

వయస్సు 1కి సంవత్సరాలనసీ చాలామంది విద్యార్దులు ఏరి ట్యుటోరియల్ 

కాలేజిలో చదవాలని వస్తుం డేవాచనీ ఒకే గది కనుక బాగా కిక్కిరిసి ఉండే 

దసీ చెప్పాడు. తమ తండి, ధర్మారావూ (పాణ స్నేహితులవటం వలన తన 

మీద ధర్మారావు చాలా అధిమానం చూ పేవారని న న కోటూ, 

సూటూ, బూటు వేసి చిన్న పెటి తిరుచూర్ణం పొడుగుబొటు మధ్య పాపిడితో 

ధర్మారావు అంత ఎతున చాలా అందంగా ఉండేవారని వారి జ్ఞాపకాల సంచిని 

నాముందు బోర్హిం చారు. 

అప్పుడు మహారాజా కళాశాలలో కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, రోణంకి 

అప్పలస్వామి, మంతి పెగడ శేషగిరిరావు, 18 విశ్వనాథ నరసింహం19 
చదువుతుండేవారు. వీరందరికి ఏదో ఒక రకంగా ధర్మారావు ట్యుటోరియల్ 

కాలేజీతో వరిచయం ఉండేది. ధరా శ్రరావు తీరిక సమయాల్లో కళాథాలలో 
అనేక సాహిత్య విషయాలమీద ముఖ్యంగా విజయవిలాసం 20 మీడా ఉప 
న్యాసాలిస్తూండేవారు. కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ధర్మారావును మొదటి సారి 
చూసింది అక్క_డే.21 ఈ ట్యుటోరియల్ కాలేజి విద్యార్థులు అప్పటికే ధర్మారావు 
జసిన ఉద్యోగాలూ, తిరిగిన ఊకా తెలుసుకుని, దీనికి కారణం అడిగితే 
ఒరియాలో ఒక సామెత (కన్కే) “ఇవ్వాళొచ్చి రే పెళ్ళిఅనేది చెప్తూ ఉద్యోగ 
భదత ఈ దేశంలో ఎవరికీ లేదని చెవ్రూండేవాడు.22 రిప్పన్ స్కూలు 
మోటో “లేబర్ ఆమ్నియా విస్సిట్* అంటే క_షైఫలె. ఇదే నాడు తన తత్వం 

ఆని ధర్మారావ్వు విద్యార్థులకు వివరించేవాడు. 



ధర్మారావు ఎక్క_డ ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నా మధ్యతో మదాసు వెళ్ళి 

స్రిరమైన ఉద్యోగాల కోనం మితుల ద్వారా (ప్రయత్నిస్తూనే ఉండేవాడు. 

ధర్మారావు నూ్యూయింగ్ టన్ కళాశాలలో అధ్యాపకుడుగా ఉన్న కాలంలో క్రిత 

పాండిత్యం, |వతిభ అనేకమంది సంస్థానాధీశులకూూ, జమీందారులకూ తెలి 

సింది. వీరు న్యూయింగ్ టన్ కళాశాలలో ఉండగా తేల్మపోలు రాజా కుమారు 

అతడ చదివారు. ఈ విషయాలన్నీ అప్పటి బొబ్బిలి రాజా చాపు శతా 

చలపతి ఠరామకృష్ష రంగారావు విన్నారు. అవ్న్వటికే ధర్మరావుకు బొబ్బలితో 

సంబంధం ఉంది. తమ బిడ్డ సుగుణావతమ్మను బొబ్బిలి కిచ్చారు. తెలుగు 

దేశంతో సాహితీ సాంస్కృతిక రంగాలలో రూడా థత్మాలాషు (ప్రతిష్టను రాశా 

విన్నారు. చదువుకునే రోజుల్నుండీ ధర్మానావుకు బొబ్బిలి మ్మితులు చాలా 

మంది ఉండేవారు. అందులో పెమ్మరాజు సీతారామ్మూ ర్తి చాలా సన్నిహితుడు. 

బొబ్బిలిలో అటుతర్వాత చాలా కాలం అధ్యాపకులుగా పనిచేశారు. వీరి 

ద్వారానే బొబ్బిలి రకా 1929 లో ధర్మారావును బొబ్బిలికి రస్పుంచారు.?3 

బొబ్బలి రాజు తమ్ముడు రాజు జనారిన కష. రంగాదాదు బహాద్లూర్. 
ఓ అటి య 

టొ కదనే చిక్కువరం జమీండాలని కూడా ఆంటారు.24 పతిత టూ్యూటర్ 7౫ థర్మా 

రావును పిలిపించారు. వీరితో పాటు అప్పుడు కె.పైన్ మనో, వాసిరెడ్డి శ్రీకృష్ణ, 

భవలిమిరి రామలింగనరమి కూడూ అధ్యాపకులుగా ఉం డేవాతు, చిక్కవరం 
న్నీ 

టి 

మీందారును భః విషయాల గురించి (వళ్ని "సె ఫర్మారావు చాలా |కమశిక్షణ 

అవారసీ, అన్ని వషయాలూ చెప్తుండేవారనీ, చివరకు మెస్మరిజం గురించి 

కూడా తనకు వివరిస్తూ తమాషాలు కూడా చేసి చూపించేవారసీ అన్నారు. 

ఏ కవిని గురించి అడిగినా ధర్మారావు అతని కవిత్వం గూర్చీ, ఆందులో 
వై శిష్ట్యూన్ని గూర్చి గంటల తరబడి చెప్పేవాడు. 

ఇలా ఉంటుండగా కాశీ కార్చి బొబ్బిలి సంస్థానం మేనేజరుగా పసి చేసి 

వదపీ విరమణ చేశారు. అపుడాయనకు 70 ఏళ్ళు. కొంత కాలం తర్వాత 

భర్మారావును మేనేజరుగా నియమించారు. బొబ్బిలిలో |వస్తుతం నటరాజ్ 

ఉంటున్న పెంకుటింట్లో అప్పుడు ధర్మారావు డఉంటుండేవారు. ఏరు మేనేజరు 

గానే కాకుండా బొబ్బిలిరాజాకు ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేశారు. 

ఆ కాలంలోనే వీరు రాజా వెంట ఊటీ మొదలైన |వదేశాలస్నీ వెత్తుండేవారు. 

ఆ రోజుల్లోనే బొబ్బిలి రాజాకు ఆటోమోబై లొ మీద ధర్మారావే అభిరుచి కలి 

గించారు.25 మోటార్ జనరల్ స్టోర్ అనే ఒక సహకార సంఘాన్ని ఏర్పాటు 

చేశారు. ఆ సంస్థ అప్పుడు అన్నా రాణీ ఇంట్లో "పెట్టారు. ఆ సంస చాలా 

కాలం చక్కగా నడిచింది. నాడు ధర్మారావు (పోత్సాహంతో నెలకొల్పిన ఆ 

{e 

లి 
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నం న 19 కికీలో బొబ్బిలిలో వద్యుడి పాలను వు కాంటావ్ష మీను 

స్తాయికి బుదిగింది.26 

కోగలిగినంత 
ey 

ధర్మారావు బొబ్బిలి రాజాకు ఆంతరంగిక కార 

లోనే బరికాని శేషగిరిరావు దివానుగా ఉండేవారు. భధభర్మారావు ఎప్పుదూ త 

కాసి తన పసిని నిర్వహించటంలో శాయళ: కులా కృషి చైేనూండట మే న 

వనిలో క కోక్యం చేనుకునేదారు కాదు. ఒకరి కింద వనిఇయడ సుతరామూ 

ఇష్టం లేదు. అలాటి పరిస్టితి రాబోతోందని పసిగ ట్రైిన మరుక్షణంలో నమత గా 

అక్కడినుండి తవ్పుకునేబారు. ధర్మారావును 

మొదట్లో అడి; గార. అందుకు వీరు అంగికరించారు. నిజానికి కొద్ది నెలలు 

పనిచేశారు కూడా. కానీ ఇంతలో పరిస్తితులు తన ఆశయాలకు వ్యతిరేకం 

కాబోతున్నట్లు తెలునుకున్నారు. వెంటనే బొబ్బిలి సంస్తానంతో అన్ని రకాల 

సంబంధాలనూ వదిలేసుకుని ఇంతకన్నా హోదా, జీతం తక్కువ ఉన్న 

ఉద్యోగానికి వెషిపోయాడు. మొదటి నుండీ థర్మారాపుకుు ఆత్మాభిమానం 

అక్కపె థభర్మారావు పసి ఎదకి ను తర్వాత వాసి రెడి 
లు 

ఆంతరంగిక కార్యవల్మిగా వచ్చారు. దివానుగా ట్ర 
ష్ ol Gt 

ర్ ట్ర 
a 

ట్ గి ~f 

bw పనిచేను సుండ గానే ధర్మారావుకు ఆర్షికపర మై 

కొన్ని ఎదురయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఉద్యోగం వదిలెసిసందువల్ల వరిసితి మరీ 

గొద్దుగా ఉండేది. ఇంతలో క కృష్ణా మండలంలో ఉండే సౌత్ వల్లూరు 

బిడ్డ లతకు ట్యూటర్ గార్డియన్ గా వనిచేసీ అవకాశం (పభుత్వ 

వచ్చింది. చిన్న జమీందారీ. హోదా చిన్నది. జీతం తక్కువ. అయినా వరి 

స్థితులను బట్టి ధర్మారావు దానికంగీక రించారు,2కి 

కః జమీంచాది కృష్ణా మండలంలో తన్ను మచితీవచ్న యం, బజదాప 

లూకాట్లోనూ, పశ్చిమ గోడావడి మండలంలోని ఏలూరు తాలూకాతోను: 

ప్ సరించి ఉంది, చాలా 

నియామకం వల్ల 

సారవంతమైన [పాంతం. కొంత కాలం ఇగి ౫. జ 

పీడు జమీందాడిలో కొంత భాగమూ, చ బ్రప ల్లి జమీందారీలో మరికొంత భాగంగా 

ఉండేది. 1900ల సంవత్సరంలో అన్న దమ్ముల మధ్య జరిగిన పంపకంలో 

రెండుగా చీలింది. 'పెద్దకోవవాళ్ళ వంతుకొచ్చినదాన్ని ఉతర వన్లూరనీ 

చ్ కోవవాక్ళ పాలన కిందికొ చ్చిందాన్ని దిక్షేణ వల్లూ Sure అ అగు 
జు లట. దములుచు ని 

క, 
రాండి, 
న 

న్ న. 

న్ వ పంద: CD “హాసన్ 

జో రి చేక వు AE జ. పీ ఎత మగత రకంగా ౨ఎంటబటలవ భాం 
న్ 
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చేతులు కలిపి సాయం చేశాడు. శ్రీరంగవట్నం ముట్టడిలో ఈ బొమ్మదేవర 

నాగన్న సాయానికి రాజా విరుదం కూడా టై క్స్టళంల లి? 

తర్వాత వచ్చిన ఇమ్ముడి నాగన్న సిపాయిల తిరుగుబాటు నంద 

రంలో పభుత్వాానికి నాయం చేశాడు. కొంత కాలం సాగిన తర్వాత జమీ 

వ్యవహారాల్లో 1995 లో రాజా వెంకతు నరసింహనాయుడు అతని తమ్ముడు 

థభాష్యకార్త నాయ. మధ్య తగాదాలొచ్చి పంపిణి దాకా వెళ్ళాయి. ఈ తగా 
ఛా ళా గ 

బాలను లండన్ పివీ కౌన్సిల్ తేల్చాలి వచ్చింది. పంగిడిగూడెం రాజధానిగా 

ఉత్తర వల్లూరూ, వల్లూరే రాజధానిగా దక్షిణ వల్దూరంటూ రెండుగా జమీ 

చీలింది. ఈ తగాదాలు మరి పెరిగి 1917 లో దక్షిణ వల్లూరు మళ్ళీ రెండు 

భాగాలై౦ది. ఒకదానికి ఇనుగంటివారు హమ్కుచారులై తే మరోదానికి బొమ్మ 

దేవర వెంకట ఖాష్యకార్థ నాయుడు జమీందారు తర్వాత కొంత కాలానికి 

ఇది కోర్ ఆప్ వాక కిందకొచ్చింది.29 అప్పుడే కుక్కల జమీందారుగా 
రు (యె 

'పేంన్నికగన్న సౌత్ వల్లూరు జమీందారు కొడుకుకు ట్యూటర్ గార్జియన్ గా 

ప్రభుత్యం ధర్మారావు (19380) ను నియమించించి. ఉండటం మృదాసుో. 

శ వ ఉత్సాహం లేదు. అధికంగా [పోత్సాహం లేదు. కుటుంబం 

"కురుుసతూంది. చుండి ఘటనలతో నమ సమూ పోగొబ్దుకున్న తర్వాతా, 

కుమా 3 పెళ్ళి ఖర్చువల్తా ఉన్న దేం రెడు. వన కేమకుంది అంతకన్నా 
శాట్ ధ్ సతి 

లేదు. ఈ ప 

1 

స్పితుట్టో ధర్మారావు ఇల్లెలూ బాశ కుటుంబం తాతానగర్లో 
C3 
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981 చివరిలో ఏదన్నా ఉద్యోగ |పయత్నం ఇద్దామని అక్కడ 

కెళ్ళారు. కొన్నాళ్ళిక్క_డుండి ఎంత కృషి చేసినా ఉ బోగం దొరక నందువల్ల 

తిరిగి తెలుగుదేశం వచ్చారు. తాతానగర్లో ఉండగానే ధర్మారావుకు ఎస్. 

వి. రంగారావు పరిచయం అయ్యారు. తర్వాత ఆః రంగారావు |పసిద తెలుగు 
న లయ్యారు. రంగారావుకు ధర్యారావంట చాలాఅభిమాసం. ఒక సంద నిసిమాన తీయు 

ర్భంలో రాజమహేం[వవరంతౌరాంగరాపుకు వారి మితులు సన్మానం వయా, 
అనుకుం& క. నందనా నంళకో తేవలన తం పటారు (1960). 
దానిలో తనను గురించి ధర్మారావే ఒక వ్యాసం రాయాలని రంగారావ అర్ధం 

చాడు. అప్పుడే నట జీవితానికి సార్గక్యం అని ఒర ఉత్తరం కూడా గాశాడు. 

ధర్మారావు చెసే ఉద్యోగ (ప్రయత్నాల్లో అంతకు పూర్ణం వాకా వీచ్ళా 

ఖరదై న బహుమానాలకు కాకొచ్చాయి. ఒర ప్పుడు బొబ్బిలి రాజా 

ఇచ్చిన వాచీని కూడా అమ్మెయ్యాల్సి వచ్చింది. 

ఇలాటి పరిస్థితుల్లో మందసా జమీనుండి భర్మారాపుకం ఆహ్వానం 

వచ్చింది. అక్కడి జమీండారికూడా కోర్ ఆష్ కూర కిందఎెచ్చింది. మాహా 
జ Th 



గీర లాపీ టర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

నా9వు మ్మదాసులో ఎస్. ఎస్. ఎత. సి. చదువుతున్నాడు. సంటత్భరం 

మధ్యలో ధర్మారావు కుటుంబం మదానునుండి బయలుదేరి విశాఖ వచ్చింది. 

మోహనా9వును చదువుకోసం విశాఖపట్నంలో ఉంచాడు. 

1930 _ 84 నడుమ ధర్మారావు జీవితంతో ఇప్పటివరకు ఒయ్యిని 

బి tu ఒక ఉద్యోగం చేశారు. మ జస్టిస్ వాట్ట రాజు జడి యల ఏ న డొ రాష్టంలో 

[వబలంగా ఉండేవి. ఈ గ. తాస్తాదర ర మైనవ్శటినుండి ఇంగ్రమ, 

తెలుగు, ఆరవ భాషల ర ముకి కంక. తెలుగసలో ఈ పాస నద పే 

పష్మతిక సుతు. సమదర్శిని. చాలామంది చినికి సంపాదకులుగా వ re 

వారిలో గానాల రామ్మూ ర, గహడ వల్లి రాపుుబహ్మం, మరువూరు కోదండ 

రామిరెడ్డి ముఖ్యులు. మరుపూరు క*దండరామి రెడ్డి తర్వాత ధర్మారావు సమ 

దర్శిని సంపాదక బాధ్యతలు స్వీకరించారు (1980 జూన్). 

ధర్మారాపుతోబాటు అందులో ఎస్.జి. ఆచార్య, ఎమ్.జి. గోపాల 

నాయుడు, పురుపూరు కోదండ రామిరెద్చి పనిచేశారు. తాపీ సంహనముదుగా 
ఉండగా దండి గత్యాగహాన్ని చితాలతో సహా దాగా సమదర్శినిలో _పచావం 

చేశారు. తర్వాత తాను బయట కెళ్ళిపో మా నుసి మరుపూఏ వారు అగ్నారు. ఇది 

నెరవేరుగ్తున్న కాలంతలోనే'మంవసా రాకుమారుఖకు టూ ఎతల్. గార్డియన్ గా 

రమ్మని ఆహ్వానం వస్తే అక్కాడికి వళ్ళ్ళివోాయారు, (9౩4. క 

కొంతకాలం మదాసులో ఓ ట్యుటోరియల్ కాబెజిలో రూడా అధ్యాపకులుగా 

ధర్మారావు పనిచేశారు. (1982). 

ఠః మందసా కళింగసీమలోది, పూర్వకాలంలో బుద్దదంతమున్న రుకో 

మంజూషను ఈ (పాంతంలో భదపరిచారట. ఆ మంజూష అన్న మేరే కాల 

కమంగా మందసా అయిందని ఒక ఇతిహ్యం.3౦ ఈ ఎ “సేటు జమీందారులు 

ఉతర దేశీయులట. ఇందులో 166 |గానూలుండేని. అందుతో కొన్ని దెపస్థానం 

వారివి. మరి కొన్ని ఇనాంవి. కొన్ని సవర [గామాలు కూడా ఊన్నాయి. హ్ 

శిస్తు చల్రించకుండా జమీందార్ల కు వెటై చేస్తూంటారు. కొద్దిపాటి శిస్తు వచు? ల్ 
ఉంటి _గామస్టులందరూ తలా ఇంతా పంచుకుంటారు.31 

ఈ జమీందార్హలో ఒకరైన శ్రీ నివాస రాజమణి రాజదేపు మరణం౦చిన 

తర్వాత వారి భార్య రత్నమాలా రాణి కొంతకాలం రాజ్యం చేసింది. 1౪34లో 

ఆమె చనిపోయింది. ఆమె కుమారులు మైనర్లు. అందుచేత ఆ జమీ అప్పటి 

నుండి కోర్ ఆఫ్ వార్డ్ పరమెంది.32 అప్పుడే దానికి ట్యూటర్ గార్జియన్గా 

పభుత్వం ధరా శ్రరావుని నియమించింది. 



రాలూ -_ పూలూ 

మళ్ళీ ధర్మారావు పాత ఉద్యోగంలో కొచ్చాడు. జమీందారు కొడుకులకు 
చదువు చెప్పటమే కాకుండా వారితోపాటు పెన్నిస్ లాంటి ఆటలుకూడా ఆడు 

తుండేవాడు. లింగం వీరభ1దయ్య చౌదరి ఆనాడు ఆదాయంపన్ను శాఖలో 

చాలా ఉన్నతపదనిలో ఉండేవారు. అదే కాలంలో వారు మందసా కాంపులో 

న్నారు. ఈ చౌదరి మొదటిసారి ధర్మారావును ఆ రాజకుమారుడి (18 సంవ 
త్పరాల వయస్సు వాడు) తో టెన్నిస్ ఆడుతున్న సమయంతో చూశామని తమ 

జీవిత చర్మితలో రాసుకున్నారు. తమకు ధర్మారావు అంటే చెప్పలేనంత అఖి 

మూనమసి- 15 ఏ4 చగవితో పతన మందసాతో కలవటంవల్లనే తన కాంపు 

సాభల్యమెందగి కూజా రానుకున్నారు."3 మందసా రాజు శ్రీనివాస రాజమణి 

దె నో 
ఈ రాజుతో కలిసి పులివేటకు వెళ్ళడం గౌరవంగా భావించేవారు. భారత 

దేశంలో పసిద్దిచెందిన మవలుల సావరాలో ఈ మంవసా ఒ 

రాజదేవు పెచ వేటగాడుగా (పసిడి. ఆరోజుల్లో ఏ దొర ఆ పాంతానికి వచ్చినా 

౮ ఓ 

ధర్మారావు ఇక్కడ సుసూరొర గుంవత్సరన్నర పసిచెసి, తర్వాత 

మ్మదాసు వెళ్ళిపోయాడు. ఇక) డకొచ్చిగు కాలంటో రాష్ట్రం ముఖ్యమం తిగా 

బొబ్బెల రావా ఉందచేవాదు. జసిస్ వా, 

ఎన్నికలు రానున్నాయి. కొన్ని రాజకీయ వకూలు ప[తెళలు పెట్టాలన్న 
గి అయ్ ఇఒ // 

డె మ్మ దానసులి ఎకగనూతంగం థతొఖ శాస cs తలంపుతో ఉన్నాయి. అప్పుడప్పు 
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బుబునూంది. మొదటినుండి ఎడ గ_డో తది 

3” 

ఆట 

గం చేనున్నా ధర్మారావు ఒ UX 

ం|దంగా వరిగణించే మృదాసు మీద 

తొడు ధర్మారాపుకు విద్యార్థి దశనుండి మ్యదాసుకో సంబంధి 

ఏగేకాక తెలుగుదేశంలో మరో ఉశశో తన సొంతం అన్నటె 

ఎక్కడా లేదు. ఇవన్నీ కలిసి ధర్మారావును మడాను తీసుకొచ్చేశాయి 

స్థిరంగా అక్కడే నిలజెపేలా చేశాయి. 19835 లో మడాను వెళ్ళేటంతవరకూ; 

రాలయానాలూ _ రాజభోగాలూ అనుభవించాడు ధర్మారావు. అనేక రకాలైన 

ఆటుపోట్లకు గురయ్యాడు, పధానంగా చి దశ లతోనే ధర్మారావు జీవితం ఆస్టీఠ 

తానికి గురైంది. చెయ్యని ఉద్యోగం లేదు. మారని ఊరు లేదు. ఆయన 

జీవితం కష్టాల కొలిమిలో నిగదేలింది కనకనే తర్వాతి జీవితంలో ధర్మానావ్వు 

పట్టిన |వతీదీ బంగార మైంది. వేసిన పతి అడుగూ ఎంతో ఆచి తూచి వేసి 

నందువళ్లై ఆయా రంగాల్లో తన ముదను బలంగా నెలకొల్పాడు. [వేశా 

జీవితాన్ని, ప్యూడలిజాన్ని చాలా దగ్గరగా ఉండి క్షణక్షణం నిశితంగా పరిశీ 

అించాడు కనకనే తానే ఉద్యమాలను చేవటాలో నిర్దిష్టంగా ఎంచుమున్నాడు, 
వ ళ్ 
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పరంలో తిలక్ బొమ్మ ఉంచంటూ ఎన్నో ఇళ్ళు 
(ప్రకాశం తమ స్వియచరితలో అన్నారు. తెలుగునాట [గామ గామాన రాజ 
కీయ సంరంభం, స్వాతంత్య పిపాస దావానలంలా వ్యాపించాయి. ధర్మారావు 

పర్హాకి మిడిలో చదువువుంటున్న కాలం ఆది. వారిని ఈ గారి ఊపేసింది. 

ఎలాగే అలా చదువు అయిందనిపించు కుని, చిరువ్యోగా అతో చెక్కిలి, బరం 

ఉఊండగా వందేమాతరం ఉద్యమం ఊఫు అందుముంది. బిపిన్ 

చం|డ పాల్ ఉపగ్యాసారినూ మ్మదాసు రాష్ట్రమంతటా పర్యటించాడు. అ ఉప 
"ము 

ఆల న్యానాలను ధర్మారావు శద్దగా వింటూ తన ధావారెటో నిశ్చోయిం చుకిబో చ 

ధర్మారావులో తన విద్య ఎలాగైనా పూ ద్రీకావాలని, తమ కుటుంబంలో 

ఒకడైనా బి.ఎ. అయిసాడనిపించుకోవాలన్న తవన ఉంది. అందుకే మొదటి 
స్దానం చచువుకిచ్చాడు. తన ంటుంబభారం కూడా కొద్దిరోజుల్లో నెత్తిన నడ 

భ*ీతోంప. ఇవగణ్బ్న మనసులో ఉంచుకున్న ధర్మారావు వి. ఎ. చదువుషు 

మెృదాసు వెళ్ళాడు, 

పాత్ రేపిన ఊఉ దెకం, వందేమాతరం ఉద్యమం, కాళివూజ ద్వాలు 

రవింద ఘోష బెంగాల్లో తెచ్చిన సమైక్య భావం, గణపతి ఉత్సవాలను 
ఆసరాగా తీసుకుని మహారాష్ట్రతో తిలక్ నడిపించిన హెంచవ పునరుద్దరణో 
దమం అన్నీ ఏకముఖంగా నడిచాయి. 1907తో జరిగిన నూరర్ కాం|గెస్, 
అప్పటివరకూ కాం గెస్లో మితవాదులదే మైచెయ్యిగా శాంకే దాన్ని రాదనీ 

రో 

CAE కా శ్ర శూరా అ ఒల్లో 
RT EY పరో లా SONGS త! 

కుతెబూాదులా విజ్బంభిం డానికి అవకాశం ఇచ్చింది. కాం్యగెస్ము ఖర 

a కాం, గెస్ సంబ 

ఇ” డ్ ఉల జ లో చే శ న గ త్ గరా న్ యూ 

ఉను యు మపషయటైగ చతకయు నగ్న (వ వాదం కాల్సిందే, ఎదురన్నుది వదు, రాస 

{ సీ 

@ 29 

షే ర 0 {i గ్ర 0 స శ 
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విహారి ఘోష్ ను సూరత్ కార్యగెస్కు అధ్యకునిగా చేశాము. తిలక్ నాయక 

తంలో అతివాదులు దీన్ని ధిక్క_రించాలనుకున్నా రు. 

సమావేశం ఆరంభంలో ఘోష్ పేరు |వతిపాదనకు వసే తిలక్ లేచి 

లాలా అజపతిరాయె పేరు సూచించాడు. కాం[గెస్ చర్మితలో ఇది కొత్త, 

మెహతా వెమ్మలవోయాడు, మితవాదులు కావన్నారు. ఆంతే. తింక్ భావాన్ని 
న్ 

జు అల్ Cra 
వ్ మల్ల నా arp స సల జగ | ర ఖు ల శి erat t న్ a t జ 3 + bg జఅబఅమంంజురిక, మెఘహాతా అనుయోాయుఅకరా ఆం గటు కసర్పులతో దముదం 

క షి 

జరిగింది. రకపాత మెంది. నాతి నుండి కాం|గొసిలో అతివాదుటూూ మత 
(a. 

వాదులూ అంటూ నిర్షిషం గా విభజన ఏర్పడింది. అప్పటికి నాయకత్వం మిత 

వాదుల చేతుల్లోకి గ్రయిందిె. 

మరు సంవత్సరం (1906) కాంగాస్ మ్మదాసులో సమావేశమైంది. 
| neg 

చాలా చప్పగా జరిగింది. [వకాశం మాటల్లో చప్పాలం టే అది కేవలం మి 
గ 

కాం ఇట wf. 

త 

వాదుల మహాసభ. ఘమోె్నే అధ్యతుడు. ఆంగ్రయ (ప్రభుత్వం మాట అలాఉంచి 
> స గ. Cal (ణం ల బ్ ళ్ 

వారపు నా దులపెన తను తవ వాగాథి అంతా వినియోగించారు. వాతి చ్చు 
కము లా or భా 

టో అచ భాస గె స్త ~- జల జ జా MA ne ఇ జి ఈక = నవ జ 
ఐఎం అమా ఉడా గాలూ అటి లా మిధవాూాటయుం౦ండద వంగు ఉం వదె. వాం[ ౧౯౫౧౩౦ 

గ 
4 ల అలి జో 4 ARN | || లో ణా కోరు 

శత సంపు కార్య|క సుం పాడా అదనవిచ్చు. ఆ సథ. తినింబం నెలలొ! 
టు 

+ చ “స్ట్ లే జా & lt Fy క్ష ఫు = +. డ్ చం. డొ ఎప ల 

చివద మూడు నాజుూులూ మెంట లడులొి రు ఆలా వ ga | ంద్ముల్ ఇంగా మ, 

> "ఖో ఎం న / శి జ్ ర్ట లు 628 మంది. అధ్యశతుడు లాభియే పుం టో మూరే (రివార్మా 

వాళ గే 

ఇ 

సే 

“ 

rl 
“a 

oral 

(im 
చు, bend Ay 

పో వ గు are 

నేళాడు. మగోవెపున 1818 ౩గ్య్యుతేషన్ 111 కింద ద్మీతాంత 
లీ 

అను ఖందిసనూ బక (ప్రయోగ ఉఅపర్యులను ఖండిస్తునా ము చెతూండ్రా ఆర్మాగుించారు, 

ఆ స క. తు * నో or, = ప స్ జ a 

ఇదంతా సద కాగ అప్పారావు చూశాడు కనుదనస ఈ వ్యవహారాన్ని ప! 

అకు సంతృ పి, రాజభ కి (ప్రకటించే సుదటి 

తవా థి 

ఎగభా? ఇళాడు. అప్పుడు ధర్మారాపు వచ్చయ్యప్పె రళాణాలలో ఓ.ఎ. చదును 

తున్నాడు. వెట పి? టెని శదగా వరిలీలిలచాడు. కాం గెస్ మృవపహాదాన్ని 
ళ్ ఆ ఇ జు 

చూఠాడు. మహాసభల తిమునాళ్ళూ గమనించాడు. కాని రాజకయంగా నెటూ 

చేల్చుకోలేక వబ. ఎ. పదిక రాసి బరంపురం వెళ్ళాడు. 

ధర్మారావు అంతకు ముందు బరంపురంలో వ 

ఆక్క_డి సామాజిక కార్యకమాలస్నింటిలో పనిచనసూండేవాణడు. (పదాశం 

190లో లండన్ నుండి తిరిగొచ్చి కొన్నాక 

సంన్కర ణవాదులకూ సనాతనవాదులకమా పెద్ద రభన జరిగించి. రాడా 

శిరి వెంకట జోగయ్య పదికి ఆతిథ్యమిచ్చాడు. పూర్వాచార వరాయబణులు ఊఊ? 

కుటుంజాన్ని వెలివెయ్యాలని తలచారు. ఆఅవ్క్య్కాడి వకిళ్లలో కోపర్షాం రామ్మూ చ 

జయంతివారూ సం ,_రోణవాదులే కావడంపల్ల అంత పను చెయ్యలేదు (1906). 
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కాన్ ఆరోజుల్లో ఇలాటి సందర్భాలపుడు బరంపురం యుద్హరంగంగా ఉండే 

దని చిలకమ ర్రివారు కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ తగాదాలలో ధర్మారావు 

నంసన్క_రణవాదుల పఖజున్నే నిలబడ్డాడు. ఈ సంస్య్థరణభావాలను ఏరేశ 

లింగం ఆతి త్రీవంగా (ప్రచారం చేస్తున్న కాలంలో పర్హాకిమిడిలో గిడుగు 

రామ్మూర్తితో సహా చాలామంది ఈపభావానికి గురైనారని బు[రా శేషగిరి 

రావు రాశాడు. 

సహపం క్రి భోజనాల వ్యవహారం కూడా ఇంతే. 1904లో హేమచంద 

సర్కార్ రాజమం|డి వచ్చినప్పుడు ఆయన శూదుడు కనక కలిసి భోంచెయ్య 

డానికి దేశిరాజు పెదబాఫయ్య ఊగిసలాడాడు. అలాగే బిపిన్చం్యద్రపాల్ వచ్చి 
నప్పుడు కొండా వంకటప్పయ్య జంకాడు. శః సంఘటనలను ధర్మారావు 

విజయనగరం నుండే గమనిన్తున్నాడు. అప్పటికే చర్చా నంఘాల ద్వారా 

సంస్కరణ గూర్చి, స్త్రీ పునర్వివాహాల గూర్చి తీవంగా చర్చిస్తూ సంస్క_ర 

ఉఎలవై "పే మొగ్గేవాళ్ళమని ఆయనే “రాలూ రప్పలూిలో రాసుకున్నాడు. 

1910లో బరంపురంలో జరిగిన అన్ని వర్ణాల విందులో అవ్వారావు! 

పొల్లొన్నాడు, ఇది ఒక్క బరంపురాన్నే కాదు కళింగాన్నంతా కుదిపేసింది. 

ఈ వ్యవహారాన్ని నడిపించినవారిలో అప్పుడే బి.ఎ. వూర్తి చేనుకు వచ్చిన! 
ధర్మారోవూ ఉన్నాడు. వీరి చదువుకు (పోత్సాహమిసుండే వరదా వారి 

ఎటులబం కూడా ఉంది. మొవట్నుంచీ సంస్థ్టారణ భావాల వెపు పరుగు (1 లన్న 
టై 

Gs స్తున్న భర్మారావురు ఇలాటి నంఘటనలు మరింత ఉత్సాహం కలిగించేవి. 

నాటి రాజకీయ పరిస్థితుల మధ్య సాహిత్య వ్యాసంగంలో మునిగిన 

గురజాడ వారే తనను “నేను అమితమైన మితవాదిని మితమైన తీవవాదిని ” 
ఆని అంచనా వనుమున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో జావకారిపో యే కాంగెస్ మిత 

బాదితఇం, లాల్, పాత్, వాల్ ల అతివాదిత్వం మధ్య యువకుడైన ధర్మారాపు, 

రాజకీ యాఫి|పాయాలకు రెండో స్థానం ఇచ్చాడు. నంస్క_రణాభి|పా యాతే 
యు ష్ 

అతీవాడిగా ఉండాలనురున్నాడూ. కాం[గెస్ మీద పుట్టిన అసవ్యాం సహజంగా నే 

ఆ భావాలకి దూరంగా ఉండే జాతీయాభిమానిగా ధర్మారావుని నిలబెట్టింది. 

ఈ పరిసితుల్లో ఆంగ భాషన్నా ఆంగ్లేయుల సంపర్క్కంతో భారతీయుల్లో 
యు cc య య Sw 

ఏడో తొంత మేరకు సంస్కరణ భావాలొచ్చి సనాతన సంప్రదాయాలు 

పోతాయన్న అలోచనా ఫర్మారావును ఆంగ్లేయుల వైపు మొగ్గించాయి. 

తండి డాక్టరీ చదివి ఇంటికి తెచ్చిన ఆంగ్లణావాలు దీనికి దోహూదం చేశాయి. 

బావారణంగానే ఆరోజుల్లో (ప్రకాశం మాటల్లో చెబ్బాలంటే “జనం _ ఇంగీషు 
ఇజాజ్ లమ 

చదువులకి తియ్యసీటెకి ఇవలికి_నరు ఎక్కారు. గురజాతవపంటి వాళ 
ననా మ వ యయ లు 
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ఇం గ్లీమ చదువు ఏ కోంగరికెనా ోకన్ను కానని వస్తుత త్వము' విప్పి 

చెప్తుంద నుకున్నారు. 

శ్రీపాద సుుబమణ్యశాత్ర్రి “కళ్లకు వెలుగిచ్చి కొత్తబాటలు కనబర్చి 

దృక్పథమే మార్చేసింది ఇంగ్లీషు వాజ్మయం మనకూ చె దిక ఏీద్యలు నేడిచి 

ధర్మ నిష్టులయి వుండిన వారిని కూడా తమ కుమాళ్లను ఇంగ్లీషు చదువులో 

(వవేశపెపీటట్టు చేసింది. ఉద్యోగ వ్యామోహం, వీరి కధికారం ఉంది. వీరికి 

లేదు అనకుండా అష్టాదశ వర్హాలవారికి పఠనపాఠనావకాశాలను కల్పించింది 

రాజ్యాంగం”౩4 అంటూ ఆంగ సాహిత్యాన్ని గూర్చి ఆభ్మిపాయసడ్డారు. 

ఈ రకమైన దృష్టి నాటి పెద్దల్లో ఊంటూండేది. కనకనే ధద్మాదావు 

ఆ అభ్నిపాయాల దారిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ నందర్భంలోనే కె.వి. రమణా 

రెడ్డి నాటి (పజలనూ ఇంగ్రీమ చదువులనూ గురించి చేసింది చక్క_ని అంచనా. 

““ఇంగ్లీపు చదువు (వపజలనుండి విద్యాధికులను వేరు చేసి, ఒకరి బతుకునతెన్ని 

చిక్కు.ముళ్ళు వేసిందో, మరొకరికన్ని నిక్కు టెక్కు_లూ తెచ్చి పెట్టింది. ఆంగ్ల 

విద్యాధికులండరూ నవభావాలను సమాచరించలేదు. ఆల్పసంఖ్యాకులలో 

అత్యల్ప సంఖ్యాకులు మాతమే ఆ సాహసం చేశారు. తతిమ్మా జనం సాదా 

జనాన్ని మించి ఆలోచించలేకపోయింది. ఆచారంతో రాజీకి తయారై ౦ది” .౩5 

ధర్మారావు తాను సొదాజనంలో ఒకడుగా ఉండాలో విశిష్టవ్యక్తుల్లో చేరాలో 

ఇంకా స్పష్టంగా నిర్ణయించుకోలేదప్పటికి. | 

ఈ కాలానికి దాహ్మణేతరుల్లో ఆంగ్ల విద్యాఖ్యాసం చేసినవాళ్ళు కొద్ది 

కొద్దిగా పెకొస్తున్నారు. విద్యాభ్యాసం చేయటమన్నది ఊద్యోగాలకే తప్ప 

కేవలం జ్లానసముపార్ణ నక ఆన్న భావం ఆనాడు ఎవరికీ లేదు. ముఖ్యంగా 

పె వర్షాలో ఉంటే ఉండవచ్చు కాసీ మధ్యతరగతివాళ్ళలో మాతం ఉండేది 

కాదు. ధర్మారావు కుటుంబం నానా ఆవస్థలూ పడి ధర్మారావును తమ కుటుం 

బంలో బి.ఎ. అనిపించాలన్న భావం ఉన్నప్పుడు, వారు బి.ఎ. చదివేది కేవలం 

విజ్ఞానం "పెంచుకోవటానికి కాక సర్కారీ నౌకరీ కోసం ఆన్నది విదితమవు 

తుంది. అప్పుటికే ఏద తండి డాక్టరు చేసి మిల|జీలో కానీ (పయివేటుగా కాని 

ధనార్జన కోనమే పనిచేశాడు. అలాగే నరసింగరావుకు డాక్టరీ చెప్పించి 

రంగూన్ పంపింది _ తల్లీ చెల్పెక్టతోసహా - కుటుంబపోషణ కే. 

అటువంటప్పుడు ధర్మారావుకు సర్కారు న్తాకరి రానందువల్ల ఎలా 

ఉండి ఉండేదో మనం ఊహించవచ్చు. 

సరిగ్గా ఇలాటి పరిస్థితే నాటి మృదాసు రాష్ట్రంలోని (బాహ్మణేతరులంద 

రికీ, ఆదీ విద్యావంతులందరికీ ఎదురైంది. బాహ్మజణేతరులందథూ తమళ 
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ఉతగోంగాయు కాడాలన్న సహ౯ంమైన బాంచను (వక టించారు. చర్మితనంతా 

తవ్వ తామెలా గతంలో ఉద్యో ల విషయంలో మోసహోయిందీ వివరించారు. 

అ మొసం వల్ల (జాహ్మ౭ణులకు ఎక్కువగా ఉ ద్య|ోగాలు వస్తున్నాయన్న 

కై, తామింతవరరూ సంఘటిత 

పడి అందుకు కృషి చేయలేదన్న బాభా (బా బాహ్ముబేత రుల్లో కలిగింది. ఒక ఉద్య 

మంగా ముందుకు పోవాలనుకున్నా రు. తమ ఆశయాలకు బిన్నంగా వ 

అర్ర ం తేలటంతో వారిపై ఒనరకంగా ఈర్ష 
|. FE 

వ్యవహ 

దించిగా లేదా ఆకపుంకవరిచినా అలాటి _పతివాణీ శ్మతువుగా పరిగణించారు. 

వమా్శాతం తమ ఆశ యహెథధనకు తో శ్చడా అలాటి వతిడాప్ను నె కి కెక్కించు 

కున్నారు. 

ఆ 1బాహ్మవనేతర ఊద్యరుం పూర్వావరాలు కొంత పరిశీలించటం 

అవనగురం. ఎందుకంటే. ఇందులోని నాంస్కృతిక నె సామాజిక అంశాలు 

కొన్ని ధర్మారావు అభిమానానికి పాతమయ్యాయి. ఇందులోనుండే స 

రణ సంఘాలు wu దీని తరాాత వచ్చిన రాజకియవేది కే జసిన 

పాది. వీటన్నిటితో క ఏదో ఒకరకంగా సంబంధం భర్మారావుకుండేది. 

18వ శతాఖం చీవ దశాబంలోనూ 19వ నతాబంతోనూ నెంగాల్ జ బి 

తడిక ర (ప్రదేశాల్లో రెపినూ; సద్దతి అమల్లోకి వచ్చింది. హాటు నాంతంగా 

పాందెనవాళ్ళ జమీండార్డు అయారు. ఈ భూస్వాముబే కొంత కాలాసికి 

(పభుత్వానికి పన్ను కట్టలేనందువల్ల అవన్ని వేలం వేశారు. కొందరు రైతు 

లతో ఒప్పందాలు కుదు త్యకన్నో ల, రెత్వారీప పద్దతి ఆ నవిధంగా 

[పాంతంలో వచ్చింది. ఇని ఊ తర మహాను (హారతాల పరిస్తితి. 

(ప్రదేశాల్లో పెద రైతులే 
బా. టు 

నే (గామాఖికార్డు, 1 dg 

యు! దాసు 

ఇసక చనచతిణ 

భూస్వాములు. బాళ్ళనే మికాసిదార్లనా a వాళు? 
న్ని 

తాలం మధ్య చు మిరాపిడాగి వదతిని తాంసి 

చాలా గ్రామాల్లో పథాసబుంది. కళంక 
> an 

ఇక్క-3 రైత్చాల పద్దతి అమల్లో ఉండటం 
Ls 

రైత్వాం 

ఒక మూల [పొంత మైన 

, వావ కూడా మిగిలిన వాళ్ళికనా నై 

వేరుగా ఉండటం ఇవన్నీ కారణాలుగా “మదాను తరహా పాలన ఇక్క. 

'అనుళ్లోకి వచ్చిందని ఇర్షా5 అఖ్నిపాయం. 

ర్ 

( వటి క వన్ని ఎ గ చ్చి శాన కూ ల ఆళ్ళ 1900 వ సంవత్సరంలో తిరునల్వేలి ల్లాలో (బాహ్మణ - అ(బాహ్మణ 

వేల అలు ఎక్కు వగా ఉంటూండేని. భూమికిను కగెవాశ ఇందరూ జాహ్మణిత na 
ఎ క స 

రులు. [బాహ్మణులు ఈ తెగలను అంపే కమ్మ, వెలమ, రెడ్డి, వెల్ద్టాల మొద 

తెన వాళ్ళను భ్యూదులనేవాన్ళ. దాంతో ఘర్షణలు పెరిగాయి. 20వ శతాబ్దం 
త్న 

ఆరంభానికి ఇలా |[జాహ్మం౭బలు తమను కూ (దులసి పెలవటాన్ని బాహ్మదేత 
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రులు నిరసించటం ఆరంభధింపారు. భూస్వాము అందుతూ పెన పిర్కాన్న 

బాహ్మణెతర వర్లాలవారే. 

పాల్ పర్యటన ఈ [పాంతంలోని యువకుల్లో ఉత్సాహాన్ని రేకెతిం 

చింది. ఆయన భావం కూడా పట్టణాలనూ, అక్కడి యువకులనూ ఆకర్షించా 

లనే. అప్పటి ప్మ్యతికలు ఆయన సంచారాన్ని “ఒక దురాక్రమణి' అని 

వర్ణించినట్టు డి. యస్. శర్మ తన |గంథంలో3క సాక్ష్యం పలుకుతున్నాడు. 

విశ్వవిద్యాలయాల నుండి డి[గీలు తీసుకున్న వారితో ఎక్కువశాతం |బాహ్మా 

జలే ఉండటం, (పభుత్వోద్యోగాల్లో కూడా |[బాహ్మణులే అధికళాతం ఉండటం 

[బాహ్మణీతరులు గమనించారు. అప్పటికున్న రాజకీయ సంస్థ కాం[గెస్లో 

కూడా [(బాహ్మణాధిపత్యాన్నే వీరు చూశారు. దీనికి తోడు- (బాహ్మణులకు 

పోటిగా |బాహ్మణేతరులు సంఘటితం కావడానికి “ఇదీ ఒకందుకు తమకు 

మంచిదే” నన్న భావంతో ఇం గ్మీషు అధికారులూ సాయపడ్డారు. తంజావూరు 

కలెక్టరు వ. డువేర్ అనే పయన జేమ్స్ కెర్ట్ అనే కరువు సంఘ సభ్యునికి 

8_7.1879 న ఒక లేఖ రాస్తూ “రాహ్మణుల్లా శ|తువర్గం ముతోటి ఇంగ్లీషు 

వాళ్ళ కుండదు” అంటూ ఆ వర్షం ఆలోచనలను చాలా నిశితంగా విమర్శిం 

చాడు.37 (పభుత్వ ఉద్యోగాల్లో (బాహ్మణుల ఆధిపత్యం కొనసాగితే తమ 

భ|దతకే ముప్పు రావచ్చనసి భావించారు. కులాలవాదీ సంఘాలను [పోతృహిొం 

చారు. ఆయా కులాలు కూడా (బాహ్మణ వర్ణానికి వ్యతిరేకంగా తమ తమ 

కులాల సభలు జరుపుకోవటం ఆరంభించాయి. ఇతర రాష్ట్రాలలో కరాశా ఇలాటి 

సంఘాల ముందంజ ఇక్కడి (గాహ్మణీతర వర్షాలు సంఘటితం కావడానికి 

తోడ్పడింది. 

ఈ ఉద్యమం సంస్కరణ, కాతీయ వాదం, ఉద్యోగావకాశాలు అన్న 

ఖావాలతో ముందుకు పోవడానికి మరికొన్ని సంఘటనలు కూడా స 

ఈ కాలంభోనే ఆంగ్లేయులకు పోతీగా ఎం. చిదంబరం పిళ్ళే అనే 

వెల్లాల వ్యక్తి | స్యనేశీ స్టీము తాపన" సబా పెట్టాడు. ఇతడు రార రిస్టు 

ఉద్యమాలకు న (1907-1408). వారి కార్య కమాళ్లో 

భాగంగా తిరునల్వేలి జిలా కలెకరి యాషను ర లేవ 

కాల్చి చంపాడు. అందులో రెండో ముద్దాయి శంకర కృష్ణన్ తరపున |పకాశం 

వాదించాడు. ఆయన పట్రిన మొదటి (క్రిమినల్ కేసు ఇదే.38 ఈకేనులో స్కుబ 

హ్మణఖార తి కూడా ఉన్నాడు. కాసీ తప్పించుకుని పాండిచేరి వెళ్ళాడు. కార్యా 

చరణకు ఎదురుచూస్తున్న [జాహ్మణేతరులకు ఈ కాల్పుల ఘటన ఒర ఊప్ప 

నిచ్చింది. 
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tb 
fA అలాగ మరాద్ మాట్లా వా రెచ క. శ్రీనివాసరావు, ఆర. రఘునాథ 

|v 

ఖా రావు |బాహ్మణుల. అయినా సంఘ సంస్కరణ కార్యకమా లారంభించారు. 

"హ్మణు ఆంవరూ ఈ ఉద్యమాన్ని బలపరచలేదు. అప్పుడే హిందూ సథ 

ఒకటి ఏర్పడి హిందూ పునరుజ్జీవన ఉద్యమం ఆరంభించింది. ఈఉఊద్యమాలనస్నీ 

(గాహ్మబేతరుల్లో సాంఘిక, రాజకీయ దైతన్యాన్ని పెంపొందించాయి. తమిళ 

(పాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటనలన్నీ రాజధాని అయిన మ్మదానులో |వతినిం 

బిస్తూ ఉండేవి. విద్యార్థిగా ఉన్న ధర్మారావుతో ఆలోచనలు రేకెత్రించాయి. 

ఒక (దాహ్మణేతరుడు ' ఫెయిర్ గ్ అనే మారుపేరుతో రాస్తూ |బిటిష్ 

వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పాలిస్తున్నా నిజంగా [బాహ్మబులే పారిస్తున్నారనీ భారత 

జాతీయ కాం|గెస్ కూడా [బాహ్మణుల న మోజవాలనే కాపాడ్తోందనీ వివరిం 

చాడు, ఏ౩. 

ను[దాసులో 1912 నుండి (దవిడియన్ అసోసియేషన్ అనే సంస్థ పని 

చెస్తూండేది. ఆది సే. కరుణాకర మీనన్ రాసిన “నాన్ [బాహ్మిన్ 

ఇట ను వకటించింది. ఇవి డియర్ గోవిందరాజులు, డియర్ రామస్వామి 

అనే వారికి రెడ్డి, నాయుడు, మొదలియాక్లు రాసినవి. (దాహ్మచేతర ఉవ్యుమం 

b 

a 

ఆవశ్యకత, విడివిడిగా కుఐ సంఘాల అవసరం, (బాహ్మణేతరుశ్లో ఆనె 

కత ఎలా ఉందీ, |జాహ్మణులు (బాహ్మనేతరులను ఎలా అణగ డొక్కు. 

తున్నదీ, తమ కోసం ఒక ద్రావిడ ఉద్యమం, ఒక కళాశాల ఎలా అవసరం 

అన్న విషయాలూ ఆ ఉత్తరాల్లో విశదీకరించారు. 

ఇంతలో మొదటి పపంచ సంగామం వచ్చింది. ఆంగ్లేయ యం|తాం ౫ 

మంతా దేశంలో నిరంకుశ విధానాన్ని అమలు పరచటం ఆరంభించింది: 

'సెనికుల కోసం నానా పద్దతులు అవలంబించింది. దేశీయుల్రో నంక్షోభం పెరి 

గొంది. (తాంగెస్ కరాడా దేశాన్ని రాజభ కక్తి పరాయణత్వం లో ముంచె తిన 

మితవాదుల ఇతుల్లో ఉంది. సరిగ్గా అప్పుడే (1011) తిలక్ మాండతే 

జెలులో ఆరు సంవత్సరాల శిక్ష అనుభవించి తిరిగొచ్చాడు. 

ఆనిబిసెంటు సాంఘిక, మత విషయాల్లో కృషి చేస్తూ దేశంలో దివ్య 

జ్ఞాన సమాజాలను నడుపుతూండేది. ఆమెకు చక్కని వాగ్లోరణి, నిర్మాణ 

నై పుణ్యమూ, రాళ్లను కూడా ఉ తేజంతో చలింవచేయగల శకి ఉండేది. ఈమె 

1914 లో కాం[గెస్లో చేరింది. 
అనిబిసెంట్ ఫేబియన్ సొనయిటీ సభ్యురాలు. 1515 ఫ్మిబవర5ి నుండి 

“మ।;దాను పార్ట మెంట్” కేరుతో సమావేశాలు జరుపుతూ అందులో (ప్రధాని: 

(వభుత్వ హక లః సలివక్షం ఉంటి చర్చులు వొనసాగిం చేవారు. పీటిధా్యారా 
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మ/డాసులో దాజకీయాలం కే ఆస క్తి ఉన్నవాళ్ళకు పరిపాలనా పద్దతులు 

తెలియచెయ్యాలని ఆమె కోరిక. చాలా మంది కళాశాల విద్యార్థులూ నగరం 

లోని మేధావులూ ఆకర్షితులౌతూండేవారు. స్వయం పరిపాలన |వవేళ 
పెట్టటం ఆమె ఉద్దేశం. “న్యూ ఇండియా ఆనే దిన వార ప్మతికలు 

నడిపి హోంరూలు ఉద్యమం గురించి మొదటిసారిగా తన అభిప్రాయాలను 
ఆమె 1915 నెఫైంబర్ “న్యూ ఇండియా'లో రాసింది. సి. పి. రామస్వామి 

అయ్యర్, oi రంగస్వామి అయ్యర్ చేత మదాసు మహాజన సభ మందిరంలో 

ఉఊపన్యాసాలిప్పించింది. చివరకు తన హోంరూలు ఉద్యమంలోకి రావాల్సిందిగా 

దేశానికి పిలుపు ఇస్తూ లీ-9-1915న అఖిలభారత హోంరూలు సంస్థను 

ఏర్పాటు చేసింది. అంతకుముందే మహారాష్ట్రలో ఈ పోంరూలు ఉద్యమాన్ని 

(వజల్లోకి తీసు కెళ్ళటానికి తిలక్ కృషిచేశాడు. ఈ ఉద్యమం బాగా వ్యాప్తి 

చెందటానికి కారణాలు కాంగెస్లో మితవాదుల నాయకుడు గోఖలే మరణిం 

చడం వల్ల ఆ వర్గంలో నిర్వీర్యత (పబలడం, కొన్ని రాజకీయ సంస్కర 

ణల కోసం మాంకేగస భారత దేశం రానున్నాడన్న వార్త వ్యాపించటం. 

ఇవస్నీ భారతదేశం, [ప్రధానంగా మ్మదాసు రాజకీయ వాతావరణాన్ని జెడ 

క్కి౧చాయి. 

ఈ హోంరూలు ఉద్యమంలోనూ (బాహ్మణాధిక్యతే ఉందని [బాహ్మణే 

తరులు నిరసించారు. ఈ ఉద్యమ నాయకులు తమకేమైనా హోంరూలు 

ఊద్యమం లాభం కలిగిస్తుందా అని ఆనిబి సెంటు": అడిగితే “ముందు హోం 

రూలు రానివ్వండి తర్వాత చూసుకుందాం" అని సమాధానం చెప్పింది. ఇది 

ఆమె ఉద్యమం మీద బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమ నాయకులకు నిరసన కలగ 

డానికి కారణం. అయితే అప్పటికి విశాఖపట్నంలో సి. ది. ఎం. విద్యా 

లయంలో అధ్యాపకుడుగా పనికేస్తున్న ధర్మారావుకు హోంరూలులో మంచే 
కోనిపించించి. విద్యార్థులను కదిలించి పుర1పజలనుండి చందాలు వసూలు 

చేయించి ఆనిబిసెంటుకు పంపుతుండేవాడు. దక్షిణాది 1పాంతంలో వచ్చిన 

ద్రాహ్మణెతర ఉద్యమం అంత ఉధృతి తెలుగు పాంతాల్లో ఆదిలోనూ రాలేదు. 

దీనికి కారణం ఇక్కడున్న [దాహ్మణేతరుల . భూసంబంధాలలో ఉన్న (పతే 

కతే కారణం కావచ్చు. 

ఈ హోంరూలును కాం[గెస్ చేత ఆమోదింప చెయ్యటానికి అంతకు 

ముందు డిసెంబర్ 1915లో ఆనిబి సెంటు [పయత్నం చేసినప్పుడు మాలవ్యా 

ఈ సంస్థ అంత మంచిది కాదంటూ, కాంగెస్ కార్యక ర్తల పోరాటవటిమను 

ఇది చల్లా రుస్తుందే మోనన్న అనుమానంతో దీనికి ఆయన అంగీకరించలేదు. 
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1918 దుండి 1916 నాటికి చాహ్మనణనేతర ఉద్యమ ధావాలు పతి 

తాలూకారోనూ జాగా పాదుకున్న ట్టు నాడు హిందూ, మెయిల్ నతి రల్లో 

వచ్చిన సంపాద క లేఖలు చూ తోధవడుతుంది. 

వ4.2.1916న న్యూ ఇండియా ప్మతికలో ఒక వార్త అచ్చయింది. 

అది మధురలో జరిగిన ఒక సంఘటన. ఒకరికి రావు బహదూర్ విరుడు 

వచ్చిన సందర్భంలో క్లబ్బులో విందు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో |జాహ్మా 

ఇబుల దోజనాల టేబుల్ కు వంద గణాల దూరంలో జాహ్మక్షేతరుల మేబుల్ 

ఉంచారు. ఇది (నాహ్మవెత రుళ్లో చాలా అలజడి సృష్టించింది. 

గడ్డిపోచ విలువెంత ? 

మ దాసులో 1916 జూన్లో సి. నపేశ మొదలియార్ అనే వెద్య 

విద్యార్థి బాహ్మవేతరుల కౌరకు ఒక హాస్టలు ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ నటశ 

మొదలియార్, ఆప్పటికే ఎప డాను పురపాలక సంధు వ్యవహారాల్లో చురుకుగా 

కషి ఒసున్న ణాక్టద్ తి. ఎం. నాయర్, స త్యాగరాయ చెట్టిని ముందుగా 

కూత గట్టాడు. ఈ 'నాయర్ జాలా సరసుడు. (టిప్లికెన్ డివిజనుకు కార్పొ రేషన్ 

భ్యుడు. |వణల ఆరోగ్యవ్యవహారాలో ఎక్కువ [శద చూపెమేవాడు. తిరువళ 
ct రు వు 

కేళి డివిజనులోని చెరువులో బత్టలు తికి ఆనారోగ్యం కలిగించడం చెత ఆ 

పనులు నిషేధినూ ఆయన ఉ తరువులు జారీ చేశాడు. దాంతో టిప్లికెన్ లోన 

ఆయ్యరు, ఆయ్యంగారు ఆయనమీద కక్ష కట్లి మరుసటి కార్పొరేషన్ ఎన్ని 
వ వ మ్, శు a 

కల్లో ఆయనను ఓడించారు.40 

సు 

భు 

నాయర్ వర్లం అం 1916న వక్షో రియా పబ్లిక్ హాలులో మరో తి౦ మంది 

బ్రాహ్మణేతరులో ఖో సమావేశం ఉర వాత సౌత్ ఇండియన్ 

అనోసియేషన్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థను జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీగా స్టాపిం 

చారు. (బాహ్మబెతర ఉద్యమాన్ని నడపాలసీ అందుకు [ప్రచారం కోసం 

ఇంగ్షీమ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో పత్రికలను తీసుకుని రావాలసి ఆ సమా 

వేశంలో తీర్మానించారు. ఇదే (బాహ్మణేతరుల ఉద్యమాన్ని పరోక్ష Ory 

ళో చి 
సృషించిందన వచ్చు, 
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తరాంత 20.12 .1916నశ నూ tw Cd రి ఇండియా, హిందూ పత్రికల్లో “బాహ్మ 
అమ క “rt ఇ 
రాత ల ఉద్యుమ (ప్రణాళిక *ను (పక క అహేంసాసూ తం అధారంగా నూ, 

నాయయక తం భూ సాఇముల చే తుల్లో ఉండేలా ఈ సంఘం వని చేస్తుందన్నారు. 

దీనితో పాటు సౌత్ ఇండియన్ లిటరల్ కల ర న (ఎస్.ఐ.ఎల్ .ఎఫ్ఎ) కూడా 

వఏర+డిందని నాయర్ 'వకటించాడు. [బాహ్మణేతరులకు (పభుత్వోద్యోగాల్లో 

ఎక్కువశాతం ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలన్నది తమ డిమాండనికూడా ఆన్నారు: 

శాసనసభలో (బాహ్మజేతరులకు తగినంత |పాతినిధ్యం కావాలన్నారు" 

వీదా;రంగంలో తమకు జరుగుతున్న అన్యాయాలను విశ దీకరించారు అన్ని 

రంగాల్లోనూ అప్ప టికున్ను [బాహ్మణ ఆధిక్యతను వివరాలతో ఎ తిచూపారు. 

కష్ట? నవాడా |బాహ్మకేతరుల కు అన్యాయం చేసోందన్నారు. ౬'కే వర్గం 

అధికారంతో ఉండటం నసహించరాదనీ, వర్ష (వసక్తిలేని ప్రభుత్యం ఉండాలనీ 

వెల్లడించారు. చివరకు (బాహ్మణేతరుల అభివృద్ది భూరి 

విద్య, వైజ్ఞానిక, సాంస్కృతిక రంగాలతో ముంద 

చేతుల్టి దోనే ఉంచసీ 

కారాన్ని 'చేవట్టాలని ఆ |[పణాళిక 3 పిలుపిచ్చారు. 

త్యాగరాయచెట్టి “నాన్,బాహిన్ిీ అనే ఇంగ 

221815 “జస్టిస్ ఆన్న ఇంగ్లీషు దనవుతిక డాక్టర్ టి. ఎం. నాయర్ 
సంపాదకత్వంలో వచ్చింది. 

18585 నుండి నడుస్తున్న “ఆంధ (వకాళికి 

[గా 

' అన్న తలుగఏ ప్మతికను 

త. పార్ట నగరా డె శాయుడు గ గందం వ కుడు Sh ౧.ఎల్ స. తీసుకుం దె 

అడి 1917 తోనే. 

క క) క మధ్యలో య. అన్న తమి పత్రికను కహ క ల 

Wn? Cn నముకొచా అర్య వత్సలం పిళ్ళ సంపాదక తంలో తీ నుకొచ్చారు. ఇవస్ని బా హ్యణేతర పణ 

వీడా నూ।|ల తాలకు అనుగుణంగా ఉద్యమాన్ని వ్యాసింపచయటంలో కషిచేశాయి- 

14.93.1917 నాయర్ 41 తమ ఉద్యమం రాజకీయాధి|పాయాలను 

వెలడినూ మడాసులొ ఉపన్యసించాడు. ఆ వెలుగులోనే “జస్టిస్” అనే రాజకీయ 

పక్షం ఆవిర్భావమైంది. 

జస్టిస్ పాస్ట ఆవిర్భావం మదాను రాష్ట్ర రాజకీయ రంగంలో ఒక 

మార్పు తెచ్చింది. మొదట్లో కేవలం [బాహ్మణేతరులకు జరుగుతు న్న అన్నా 

యాన్ని వాషకు తెలియణప్పి తమ అ ివృద్దికి తామే పాటుపడాలన్న 

(ప్రబోధం చేస్తూ ఉద్యోగాల్లో బాహ్మణేతరులు కూడా తగిన శాతంలో ఉండా 

లన్న కోరికతో ఆవిర్భవించింది. ఇందులో తర్వాత్తర్వాత వచ్చిన వారంతా 

కాం గెస్ నుండే. [కమంగా ఆంగ్లేయులు విభజించి పాఠలించమన్న సూ,తాన్ని 
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ఉవయమోగించి వీరిని దగ్గరకు యటం, ఒకనిని మరొకరిపై రెచ్చగొట్టటం 

లాంటివాటివల్ల రానురాను జాతీయ వ్యతిరేక భావ వెల్లువలో ఇది కొట్టుకు 

పోయింది. 

జస్టిస్ పారి మొదటి మహానభ 1917 ఆగస్టు 19.20 తేదిలఅతో కోయం 

బత్తూరులో పానగల్ రాజా అధ్యక్ష్షతన.జరిగింది. వెంటనే అదే సంవత్సరం 

ఈ ఉద్యమం ఆటు తమిళనాడుతోజాటు తెలుగు దేశమంతా పాకింది. వివిభ 

(పాంతాళ్లో అనేక సభలు జరిగాయి. 27.10.19 17న విక్కవోలులో చల్రపల్లి 

రాజూ అధ్యక్షతలోనూ 1917 నవంబర్ తిక తేదీల్లో పులివెందులలో 

కె. సుబ్బారావు అధ్యక్షతలోనూ, 1917 డిసెంబర్ 11-12 తేదీల్లో బెజవాడలో 
త్యాగరాయ చెట్రై అధ్యక్షతలోనూ జరిగాయి. అదే విధంగా తమిళపాంతం 

తిరునల్వేలితో తి0.11.191 న తేల[పోలు జమీందారు అధ్యక్షతనా, 8.12. 

1917 న సేలంలో కె. ఎస్. దొ రె. కాజో (పుదుక్కోట రాజా) అధ్యక్షతనా 

జరిగాయి. చివరకు |బాహ్మణేతర సంఘటన మహాసభలు 2ర, 29 

డిసెంబర్ 1917 న మదాసులో వెంకటగిరి రాజా అధ్యక్షతన జరిగాయి. 

ఈ కాలంలో ధర్మారావు మదాసులో న్యూయింగ్టన్ కళాశాల అధ్యాపకుడు 

గానూ = ముదడాసుకు వస్తూ పోతూనూ వీటన్నిటిలోనూ పాల్గొంటూండే 

వాడు. ఆగాడు ఈ |జాహ్మణేతర ఉద్యమంలో వచ్చయ్యప్ప కళాశాల 

చాలా (పముఖ పాత వహించిందని మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య అభి 

(పాయం. ధర్మారావు ఆ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి. జాతీయ తీవవాద భావాలు 

కలిగి ఉంటూ ఆనిపవీిసెంటు ఉద్యమంలో పాలుపంచుకొంటూ |కమంగా చాలా 

మందిలాగా ఈ బాహ్మణేతర ఉద్యమం వెపు ఆక ర్షితులయ్యారు. 

రాజకీయరంగంలో జస్టిస్ పార్టీ బొడ్డు కోనుకుని బయటకొచ్చిన నాడే 

ఆంచి 20.58.1౪17 న లండన్లో హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో మాంటేగస ఒక 

(పకటన చేస్తూ “భారతదేశ పాలనలో భారలీయుల (పాతినిధ్యం ఎక్కువగా 

ఉండాలి” అన్నాడు. ఇది ఈ పార్టీకి (పాణం హోసినట్టయింది. మొదటి నుండీ 

బాహ్మణేతరులకు పభుత్యంలోనూ, ఉద్యోగా డోను తగిన పాతినిధ్యం లేదం 

టున్న జస్టిస్ పక్షానికి ఇది ఊతాన్నిచ్చింది. వంటనే ఆది (మాహ్మబేత రుల్టీ 

ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేసింది. 

అప్పటికి మదాసులో ఇంగ్రీషు వరకసంమాలు బలంగా ఉండేవి. ఇవి 

తమ ఉనికి కోసం [బాహ్మణేతర ఉద్యమాన్ని బలవర చసాగాయి. (బబాహ్మజేతర 

వర్గాలు ఇంగ్లీవు పాలనే ఉంటే |[చాహ్మణుల ఆధిపత్యాన్ని తమంతట తామే 

(కమంగా తీసయ్యగలమనుకుంటున్నారు. రాం(గెస్కి రాజకీయా థికారం 
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ఇప్పుడే వస్తే సె, దాని ఆధిపత్యం (బాహ్మణ వర్షానిచే కనక తిరిగి పభుత్వం 

దాహ్మణుల హస్తగతమవుతుందని ఇంగ్లీమ వరక వరాలను బలవరిచింది. 

బిసెంటు హోంఠూలు ఆంగ్లేయులను వళ్ళగొడుతుంది కనక పె ఉభయ 

సంభఘాలూ ఆ ఉద్యమాన్ని నిరసించాయి. ఇంగ్లీమ వరక సంఘాలకు అప్పుడు 

మ్మదాసు మెయిల్ నంపాదకుడు టి. ఎర్హ్ వెల్చీ నాయకుడుగా ఉండేవాడు. 

ఈ ప్యతిక (మెయిల్ (బాహ్మశణతర ఉద్యమాన్ని తన స్వార్థంతో బలవరి 

చింది. ఈ విషయం 22.1.191i6 నాటి సంపాదక లేఖలు గమని సే సె స్పష్టమౌ 

తుంది. 

౨ 

జస్టిస్ పార్టి వేదికగా కాం[గెస్ వెలుపలున్న కాం[గెసులోని |బావ్మాణే 

తర వర్గాలు సమీక కృతమవుతున్న సమయంలో కాం[గెస్లోకూడా దీని ప్రభావం 

పడింది. కాం్యగెస్లోని (_బాహ్మణెతరులొకరు 1917 సెనైైంబర్ /7నన్వూ 

ఇండియాలో ఓక వ్యాసం రాస్తూ |[జాహ్మకోతరుల |పాతినిధ్యాన్ని, భావాలనూ 

కాం్యగెస్లో ఉంటూనే |వకొటించాలనసీ, జస్టిస్ ఫాంర్దీని వ్యతి రేకించాలనీ 

అన్నాడు. కొగ్రిరోజుల తర్వాత సళ్ళ గురుస్యూమి కాటి 140 మండి 

సంతకాలతో (అందులొ అత్యధికులు (బాహ్మణ తరులు) కార్మగెస్ ల్ు 

పథకం చట్టంలోనే తమ ఆశయాలు పూర్తి కాగలవన్న సారాంశ ంతో 

పాందూలో ఒక (ప్రకటన చేశాడు. చివరకు కాంగెస్లోని [బాహ్మణేతరులు 

1917 సె-పైెంబర్ 15 న ఒక నభ జరిపారు, జస్టిస్ పాది సభ్యులు కొందరు _ 

అందులో ఓ. కం ంచస్వామిచెట్ట వంటివారు కూడా _ ఉనారు. నభలో గందల 

గోళం జరిగింది, సభాధ్యతుడు పి. 'కేశవపిళ్శి చివరకు పోలీసులను పిలిఎ ఏంచాల్చి 

వచ్చింది. సభను జస్టిస్ పార్టవారే చెడగొట్రారన్నారు. 

19147 సె-పైంబర్ 20 న తిరిగి కేశవపిళ్ళే కాంగెస్లోని (బాహ్మాణే 

తరుల సభ జరిపాడు. కాంగెస్తోనూ ఇతర రంగాలలోనూ _జబాహ్మణేతరు 

అకు తగిన [పాతిసిధ్యం కావాలని డిమాండ్ చేశాడు. అయితే జస్టిస్ వార్చీని 

దుమ్మె తి పోశాడు. వారందరూ వృదాను పెసిడెస్సే ఎసోసి యేషన్ (ఎం. 

ల Bm 

ఎ) అన్న (బాహ్మణితర సంస్థను కాం గెస్ ఆఅశకయాలపు తోబడే సాపింబా ) క! 
దన్నారు. హిందూ ప|తిక 9. 1917దీని స్టాప వనను బలవరశాంది. ఇది 

చాలా వేగంగా అనేక శాఖలతో రాష్ట్రమంతటా వ్యాపించింది. ఆనీస్ పాదనిత 

ఉఊన్నంతమంది జమిందారులు ఎం.పి.ఎ.లో లేరు, కాని తాత్విక సభావమంతా 

గ్ 

జస్టిస్ వై స్వభావం వంజిదేనన్న. అధి|పాయం జనంతో కలిగింది, 

ఎం.పి.ఎ. దేశభ క్షన్” అనే తమిళ దినప తిక ను 7-12.1917 నుండీ 

కల్యాణ సుందరం మొదలియార్ సంపావకత్వాన వెలువర్నటం ఆరంభిం 



చించి. సిభులకు కొరత లేదు. సుదాసులొసి పంముఖ నగల వ్యాపాం ద్రాం 

గౌొదిందదాస్ ఆదికి ఎరు. వ సాయన రోం ణు ఆం om పచ్చా నాయభబుయడరాం ఉబభాచపం. 
న! 

కెళ వసా, రామసనాసగమి నాయకర్, కల్యాణసుందరం మొవలయార, 
Kk) ఇక జ్యో a > 

(సా నా ఖా భా కే జ. శ. Sag a oat ME ఎం ~ ఇ కంపు జనలు ష్ గ్ల సళ. 
WT శ్ ఇంగకరిందము నాచు. క స క ర సం జ ఈ అం లలా Srey 
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వసుందన్న బాంబు పషసరటం౦ తో కాంగ౫స్ ఎన్ని అంగక.ంగక తమప్పరుడు. 

ఎం.పి. ఎ. ఆశయం కొంతమరకు నాతంచగలిగినానఎనిి త త్ జనా? 
జై? “చు కఈకలిగెంది 

వఏిళాాకు శు, 

mE చె ff ఉల్లో గాని జ అలాల ని జసిస్ పాం తన పొబల్యాన్ని వంచములి మూడా "పంచుకోవాలని 
ఠా యు వ్ 
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ఫ్ లీ రి 
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చలం దంచటం, లం లంటి చిం యాం ని. ఖలీ మ రు త్న శే ప TST OD 

“3 జన i 

ర్న (ప్రధానంగా ఈం అదదాల, అనయాందు సంశచ్చితానుకై ౮ సమ నల 

ప rad జ 8 NIT 
ఖ్ బ్ర 

పస 1 ails wll శద లట (దాస 

ఇకా న్నా వసు అవ ణి ఆం అటు జ శి 

వబ్బాడు. కాంగి౨స్€'నె త స DWE BF అ? జసిస్ వెంద్రే నుండి 
wil 

ట ఆ గంఘాన్ని కలిసి 'కమూనల్” (యాత్రి 
లు 9 యు జీ వ 

వ్ ఇల్లీ న్నా షి న్డ్ షో నా తా జో అత్ను అ J జడి ళో 
ద్ద ను ణి న్స బై ప్మతిక లన్న దన్ని (ప్రతివిందిస్తు వం ఉద్భుమాన్ని 

ఊధ్భ్బత వరిచాయి. దీనికితోడు భారతదేశంలో జరుగుతున్న అరాచిరాలవు 
టి 

తె 

కాదళకాలేషమితో వరఠరనశవించమనసి దెలట్ అనే ఒడిని (వభుత్చం వ అ on 
యి 

ad 

అరుపును తన గెవేదిరతో (1917) దాహ్మాణులే కారణమని yes re. 

నికి పొ. ఆటండంగా మల౭ణమంచారని (పేజి / 

శ్లో 
జారే 

వ్ ఆన్నాడు. ఆంగాయుః చ 

ఇత 1పతంక్నంగా [బాహ్మకాతర ఉద్యమాన్న్నె బములవరచడం ఆతంగిం వారు. 

భారత దిశం ఆంగాయుల కే అన్న నినాదంతో ఇందో ద్రైతిడి. అరసి 

బేషన్, ఆసిస్ వాల్లలు రెండూ తులు కథటిపొాయి. మాంమగ తగు గం 
రు ళు 

యచ్భినపవ్నుటినుండి జలతిసి పనిగేయటం అజుతంగించాయి. 
చ 

ew క 'బాహ్మణుల ఆధిపత్యం తిరస్కరిస్తూ ల్లి. ఫటల ౧. అము oO. + 

._ లోనూ42 ఇటు జస్టిస్ పార్టీలోనూ (ద్రాహ్మం-లుండకూడదని రండు ot 

జల్ 

గ 4 ంసూలూ తర్మానించాయి. కేశవపిళ్ళ్ళు జనిగి పాంిలో ఇరాడు.. [దాహ్ముణేతధ 
వి వు 



ఇళ. (Gye ఆలూ _ పూలూ 

ఉద్యమం తలుగుదేశంలో వేళ్ళూని బలపడున్న సమయంతోనూ, జసిస్ పాది 

రాజకీయ వేదికగా నిలదొకు్కు_.కుంటున్న తరుణంలోనూ వీటి పెరుగుదలను 
8 £ 

ధర్మారావు |వత్యక్షంగా దగ్గరుండి గమనించాడు. అయితేపీరు (బాహ్మణ ద్వేషిగా 

కనిపించలేదు. కానీ కాం|గెసువల్ల దేశానికి లాభం లేదన్న ఆభ్మిపాయం 

మాతం కొలిగిఉండేవారు. అంతేకాదు |జాహ్మ్యణులేందోపిడి చేస్తున్నారు, భూము 

లున్నాయా పు[టలున్నాయా, వాళ్ళకున్నదొక్క._కే విజ్ఞానం ఆంటూండేబారని 

కి.ఎ. నుబ్బారావు సాక్ష్యంచెప్తున్నాడు. మాంటేగ్ సంస్క రణల |పాతిపదిక ఆధా 

రంగా, లార్డ్ మెస్టన్ సిఫార్సులు ఆమల్లోకొచ్చి శాసనసభలకు కుల, మతాల 

ననుసరించి సీట్ల కేటాయింపు వచ్చింది. అంతకు ముందే ప్రపంచ యుద్దం 

ముగిసింది. |పభుత్వ్యానికి కాన ఊపిరి పీల్చుకోటాసికి ఆవకాశం ఏర్పడి 

ఎన్నికలు 1920తో జరిపించింది. కాం గెసు బహిష్కరించింది. జస్టిస్ పార్టీ 

ఆహ్వానించింది. [ప్రజలు ఎన్నుకోవాల్సిన ౪రి స్థానాలలో రికి జస్టిను పా 
జ Pa వొ ww” ల Cad అ En అప న్ అవ వా శో ల్ ళ్ హ్ జో క ళ్ న 

గయ్బికుంది. పఖుత్వం నామినెలు చెనిను సభ్య్బులతొసపాః 1జ/ళలో జసిను 
కసె, ఈ 

8 tm 
2 

గి 

వా ద్రిక్రి వ. ముంచి సభ్యులున్న చు 1921 జనవరి 10న జసిను పారి మంతి ద గ అ ల 
లో 

ఖో జ్జ కంస గ అమా ఇస చ షో "రి / ఖో స ర్న ౫ య్య గ్ర వే 2 క (a సరల బురాయులు |[పదాన మరంతిగా (అప్పుడు ఆ ప్టం మంతివబ్లాధ్యషుణి ్రి 
ణ్ ల్ 

ఇప్పటిలా ముఖ్యమం తి అసికాక వధాని అనేవారు సదసీ సీగకాఠం 

పుసీింది.43 బి. రామారాయణంగారు స్థానిక జాఖలు చూనూండేజారు, రెడ్డి 

హత రె అభివృద్ధి శాఖను చూసేవారు. 19%ష1లతో సుబ్బరాయట్టు 
అరా నోరా. 

ఆనారోగ్య కారణాలవల్ల (ప్రధాని పదవికి రాబీనామా చేసే పి. రానమూరాయణం 

గా బే (1922లో విదే పానగల్ రాజాగారైనారు ప్రధాని జాధ్యతలను నిర్వ 

ఆంచారు. 

కాం[గెసులో గాంధి నాయకత్వం స్టేక రించి నడుపుతునన్నుడు, అయితే 

మడాను రాష్ట్ర రాజకీయాలకు సంబంధించినంత వరకూ ఇక్కడున్న 

|దాహ్మణ - దాహ్మకేతర  ఉవ్యను స్వభావాన్ని సంగా ఆంచగా కట్టలేక 

పోయాడు. ఇక్కడ కాం్యగెసు అధినేతలు మాడా (చాహ్మణులే కావటం 

డ్రాహ్మజేతర వర్షాలకు ఒక ఆయుధ మైంది. గాంది - కాంగెనులు [జాహ్మ 

ణాధిపత్యాన్సే సమర్తిస్తాయని జస్టిను పా కాగా 1వచారం చేసింది జస్టిసు 

పా ఇధికారంలో ఉండగా కేంద |వేభుత్య్ణ నిధికి జెంగాల్ |పాంతం 6.5 

శతం ఇల్లిన్తూండ గా మడాను వాటా లిరి.ల్ శాతం ఉంటే - డాన్ని ళాసన 

సభతో పెటి తిరస్కారింవచెసింది. అన్ని పాటూ ఈ ఆంశం మద కలిశాయి 
చు స్ i 

(అక్టోబరు 1921). 



౪6 తోపే ధర్మారాన్స జీవితం - రచనలు 

జస్తేసు పారగ్రై మాం క సంస్కరణలను మ్మదాను రాష్ట్రంలో దాగా 

అమలువర్వటం వల్ల - దానికొక సామాజిక రాజకీయ నాయి ఏర్పడింది. 

తర్వాత 1923లో “జరిగిన ఎన్నికల్లో కకాడా గెలిచింది. ఆయినా లోలోపల 

"పెచ్చు పెరుగుతున్న లుకలుకలూ, వాసీయ కాంగెను సంతరించుకుంటున్న 

వలుకుబడీ ఇవన్నీ చీని వలందుబడచిని ఏగజార్చటం కూదా మరోవంక జరుగు 

తోంది. 

జస్టిను పార్టీ జలియన్వాలా బాగ్ కాం ఉల్బల్ని ఇండించతేదు. ఖాది 

ముసుగు కింద గాంధీ - (ప్రజల్లో గందరగోశం న సృృష్టిస్తున డని విమర్శించింది. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమాన్ని అవహేశిన చేసింది. మలబారుతో జరిగిన 

మోప్టా తిరుగుదాటును ఖండిస్తూ గాంఎ - మన దేశానికి స్వరాజ్యం రాక 

ముందే దేశాన్ని మరుభూమిగా మారుస్తున్నాడసి, హింస గాంధీవాదంలో ఒక 

భాగమని అంది. సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో రౌడీలు - గూండాలూ” 

ఉన్నారని ఎద్దేవా ఇసింది. త్యాగరాయ చెట్టి సహాయనిరాక రణోద్యమాన్ని 

'వట్లిగాస్' అని వర్రించాడు. 1922 జనువం 18న యువరాజు రాఠ సంద 

రంలో కాం|గను గతెనెసి హరాశును జస్టిస్ పార్టి నికసించింది. 1922 ఫ్మిబ 

వది ల ఇదిగిని “చెద చొెరా సంఘతటును దేశాన్ని కదిపితే జస్టిస్ పాస్ట్ తను 

కేమీ వ టనరం ఊరుకుంది. కాం|గెసునూః _ గాంధీని తిక్టే ఆ కం 

సోరాటకటెమను చూడ నిరాకరించింది. ఇరకంగా |పజలరు చూరమ శమీ 

కార్యక్రమాలు సిద్ధాంతపరంగాను? _ ఆచరణరీత్యాను? చేవ శ్రింది. 
ఆయితే జస్టిస్ పార్టి (వతిష్టను పెంచిందీ, బావ్మణేతర ఉద్యమానికి 

బలం చేకూర్చేదీ అయిన రెండో కమ్యూనల్ జి.ఓ. (1922 ,ను జస్టిస్ పార్టీ 
తీసుకొచ్చింది. దీనివల్ల బాహ్మణేతరులకు అన్ని (వభుత్వోద్యో ంటతోనూ 

(పాముఖ్యం వచ్చింది. 

[మై యులు 

గః ఉద్యోగాలలో కూడా తమీఘఘలకు [పాధాన్యం కుటుం తనక 

కోపం మొదటినుండీ జస్టీను పార్టీ మీద ఉంది. దానికితోడు 1931 IOS 

వర్గంలో తమిళ (పాంతానికి (పాతినిధ్యం లేకపోవటం జరిగింది. ౯. యన్. 
4 ఇగ 

Che hd రామనాథన్ అనే మధుర జస్టిసు నాయకుడు 1ల99ప్ తోగా ఈ తప్ప'౬., 

ంచకపోతే తమిఃలం విగిపోతామని 1922 మేలో ఒర పకటన పరాడు. 

ఈలోగా రానున్న ఎన్ని కల్లో కాం) గెను పాల్లౌనాలా వచ్చా ఆనే ఆంకోం 

పుట తర్దనభర్ణనలు రేగి, డిసెంబరు 1022న గయ కాం్యగెను ములో 17౯10. 

Byt వోట్టతో పాలి -నకూడద సి SS మోతీలాతె న 
2 

స్నఠశాజ్యపారీ ఆదిర్భవించింది. వీళ్ళనే చేంజక్స్ ఆన్నారు. ఎన్సికలో 
సొ టి భ్సాః 



ఈలూ . పూలూ ర్ట 

రూడదన్నవారిని నో ఛేంజర్స్ అన్నారు. మృదాసులో రాజగోపాలాచారి వర్గం 

Jor సం న రామప్వామ్ నాయకర్, వరదరాజులునాయుడు, తిరు. వి. 

కల్యాణసుందరం మొదలియార్ ఎన్నికలను బహిష్క్ల_రించా లన్నారు. 

సత. అనుయాయులు పాల్గొనాలన్నారు. ఈ నందర్భంతో చి తరంజన్ 

దాస్ మృదాస్తు పర్శటిస్తుం టే జస్టినుపాప్పి ఆయనను *దేశబంధు కాడితడు 

బ్రాహ్మణ బంధు” అని జస్టిస్ (18-6. 1928) ప్మతికలో రాసింది. 

స్వరాజ్య - కాంగెనుల మధ్య ఎన్నికల విషయమెన తగాదాలను 

192 8 సె'పైంబరులో ఢిల్రీలో జరిగిన (పత్యేక కాం్యగెసు సమావేశం - ఎన్ని 

కల్లో పాల్గొనాలని సూచిస్తూ . పరిష్కరించింది. (హిందూ 16 
నె మెంబరు 1928) 

ఈలోగా జస్టిసు పార్టి వల్ల తమకు మేలు జరగడం లేదని ముస్తిములు 

19028 నాటికి బయటి కెళ్ళారు. | రాజా నడవడిని అసహ్యించుకెం టూ 

పంచములు దూరమయ్యారు. కె.వి, రెడ్డి నాయుడు, పి. త్యాగరాయ చెట్రై 

క్ర లేఖ దాస్తూ ఒస్టిను పార్టి కెప్కుడూ ఒక సిద్దాంతంకానీ _ అచరణకోనం ఒక 

కార్యక మం త లేవన్నాడు. స్వరాజ్యం కావాలని కేవలం ఆనటం కాదు 

ఆచరణలో చూపలతేకహోయిందసి, దీనికి దాతీయదృష్టి లేనేచేదనసి అంటూ ఈ 

పె ఆశయాల సాధనకు తాను కాం|గెసులో చరటానికి ఐనా సిద్ద మేనని సిర్ష్వం 

ద్వంశా చెప్పాడు. జస్టిసు పార్టీ సభ్యుడైన కట్టమంచి రోమ ుభింగా రెడ్డిగారే ఆః 

పార్టీ లక్షణాలు సరివడక 28_11.192లిన శాననసభలో పభుత్వం మీద లవి 

శారిస తీర్మానం (వవేశ పెట్టాడు. చచ్చీచెడీ చాయంగల విన్నవాలన్నట్లు చః 

తీర్మానం ఓడిపోయింది. ఫార్టికి గండం గడిచి పిండం బయటపడింది. 

1928 అక్టోబరులో జరిగిన ఎన్నికల్లో స్వరాజ్యపార్టీ నే స్టానాఅనూ, 

జస్టేసువార్టీ శ్రీశ శ్రానాలనూ సంపాదించింది. ఆయితే (పభుత్వం నామినేటు 

చెయ్యాల్సిన 17 స్థానాలకూ జస్టిసు పార్టి సభ్యులనే నియమించటంతో బలం 

పుంజు కుంది. పానగల్ రాజా మం|తివర్గం అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని తోసిపుచ్చి 

నెట్టుకొచ్చింది. 

రండవ పర్యాయం ఆధకారంతో ఉన్న జస్టేను పార్టీ కాలంలో 

5-11.1925 న ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్తు నిల్చు అందరి సహకారంతో 

నెగ్గింది. 1926లో కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి ఉ పాధ్యకుడు గా విశ్వవిద్యాలయ ౧ 

ఏర్పడింది. దీన్ని మొదట శానన సభలో కె.వి. రెడ్డి నాయుడు లేవనెత్తితే జస్టిసు 
పార్టీ సభ్యులు సి, నటేశ మొదలియార్ దీనివల్ల పార్టిలో చీలిక వస్తుందన్న ఆను 

మానం వ్యక్తం చేశాడు. రెడ్డి నాయుడు “ఆంధ్ర” అన్నది ఆర్యన్ పదమసి 



గ మ ॥ ళ్ ళ్ ఆజ ల క ఖ్ ol వ ఇ” జు 

was OIG తెలు గస ఉండాలన్న సవరణను (పతివాటి సె జబంచంననథ 

తోసిష చ్చింది. 

ధర్మారావు చంవక్షపు రాజకీయపు ఎత్తులన్నితిఏి చుండి, ఊర్కాటు', 

తర ఉద్యమంతో సన్నిహిత 

గ్ ~ అం సము అం ఇ దొ, గా సంద ర వని i ద" డ్ జ్ర కా రా ar జట బి పెర్ జర గ్ 
సం అంకం లకు గున్మిటిగ (6 అ | బరెిళలంచాడుం. ఆణుట ణు నా రకు On 

(a 

రణల అంశాలను పొదివి పుచ్చుకున్నాడు. 

Ae ఉం... అజ అదం. అద గా అలీ ఛి స్వయంమర్యాద ఎ స్వనంభఘ పొరోహిత్యుం 

ళో శాల గై అన్నా ఇ" అత స్ గ 

ఇవువ లబరిగా మపిపర మెగ వ్యవహారాల్లో (దాహ్మాణుల ఆధిపత్యమే 
& te re స్త 

ఓ సనో Pe) షో తో వ ఇ శ” గ్ ల్ని 

(చాహవ్మాజతరులను చతవరంగా అణగదొక్కు_తోందన్న గంటల జస్టిసుపొర్ట 
pe గ్ల 

సభ్యుల్లో కొందరికి వచ్చింది. 19జతి లో జరిగిన జసిను కాన్సెడరేషను సభల్లో ర 

భె 

: నత న జ Tr ee వ స్త జవ ln ఎట 
క-హ్మ్ుత రుంల్హా విద్యావంతులై న కొందరు పివామాంతో పౌరోహిత్యం యింద 

pen |S 

టాసికి సియం కావాలి, బాహ్మణెతరుల్లో ఉన్న వివిద వరాల మధ్య ఫఘి్ఐవా 
ళు ౧ రర 

హాలను (ప్రోత్సహించాలస్ తీర్మానాలు ఇశారు (హిందూ, 18 అగస్టు 1923). 

డు 
ఇది చాలావరకు తెలుగ గ్రామాల్లో కాగా పాకింది. నెళులం (నాట? ఆ 

తతర అ్చీహితులేర్పడ్డా రు. కంరకమెన సంస్కరణ భావాలవై వు - సామాజిక 

పున అభ్యుదయకరయైన అం౪*లవైవు ఏవిద్యావంతులళైనవాష్యు, రాజకి యోగి 

పాయాలు ఏవై నప్పటికీ ముగ్గటం ఆరంభించారు. ఇది తమి; పొంతంతక 

చాలా ఉధృతంగా ఆరంభవమవటమేకాదు, స్వాభిమాన ఉద్యమంగా. వరవళ్యు 

తెక్కింది. ౨౯ ఉద్యువ. [పభావం ఇప్పటి తమి” |పాంతంలోని ఉ.యం. 

4.డి.యిం. క.పుట్టుకకు దారితీసింది. రామస్నా మన క ల ల క బర. 

తమిళనాడులో చెండవ దై వంగా ఆరాధించగటంత వరకు తీనుకే పంద. ఉస్ట్ర 

ఇ్టలగం మర్యాద ఉద్యమం అని కూడా అంటారు. 

ధర్మారావులో వెడ్యార్ధ దశనుం కూవం  సంతంంచుదుండున్న్ను 

WOU WEI Ss SO ty" UES NG 
బ్లా ల్ a Man) we చి [a జు. ఆ ఆ ణం మె ఆ శై నా అర్య నవ * టి es ఇ జ క * Ye న అ శ" By, 

తమి 0 అభ ర అరు అం RP ఓం ఆ త టా పట పి లి MIM | 
anit 
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కాలంలోనూ [వధానంగా స్వాధిమాన ఉద్యమం దక్షేణ |[పాంతాన్ని ఊపేసిన 

కాలంలోనూ పటిష్రమయ్యాయి. రాజకీయాలకన్నా ధర్మారావుకి ఈ సామా 

జిక సంస్క_రణాంశాలు మనసుకు జాగా నచ్చాయి. కనుకనే చివరి వరకూ 

ఈ సంస్కరణ భావాలను అవకాశ మొచ్చిన సందర్భా అ 

పరిచారు.[పచారం చేశారు. కనుక ఆ స్వాభిమాన ఉద్యమ. స్వభావ స్వరూపా 

అను కొంతకు కొంత తెలుసుకోవటం అవసరం. 

కాం|గెసులో (బాహ్మణేతరులు [బాహ్మణుల ఆధిపత్యాన్ని ఎం పి. ఎ. 

ద్వారా ఎం.పి.ఏను కాం[గెసు నిషేధించేవరకూ ఎదిరించారు. అడుగడు"ఎనా 

సంస్థాగత మైన (బాహ్మణులు తమను అడ్డుకోవటం సహించలేకపోయారు. 

ఖద్దరు బోర్డు అధ్యక్షుడులాటి ఏ వదవికైనా [బాహ్మబులనే నియమించటం 

వంటి వాటిని బాహాటంగా విమర్శించారు. 

కాంగసువాదిగా ఉంటూ తిరువాన్కూరు సంస్థానంలోని “చె కాం” 

గ్రామంలో దేవాలయ వీధుల్లో అస్పృవ్యులు నడవరాదన్ఫ, ఆంక్షలను వృతిరే 

కించి 1ల24తో రెండు పర్యాయాలు జైలుకెళ్ళాదు ఇ పి. రామస్వామి 
నా ం 

నాయదిడ్. * వెకాం .ఏలల్” అన్న నిరుదూ రర కాంగెసులోని 
ల sme: గ. ౨ TR Rime, 

లో అమా హై కై నభ టో స ఫా గె జ లా ఎమ్ బో 

(బాహ్మణతర తీవవాదడుల్లో రామన్వామి ఎయకత ఒకడుగా బరు తెచ్చు 
ట్ 

నో జై నాల నో ఎ సీ త్న న్ గెల సా 1 కున్నాడు, నరదరాజులు నాయుడు, నాయక ర్లు తిరునల్వలిబిత్లా “కండె కుది 

అనే గ్రామంలోని గసరురుొలంలో (దాహ్మణ-|(ఐబ+హ్మజీతరుల కు జీచే.దరు భోజ 

[3 Fo లీ Ff శ్ Y జు od న నఖ fy fa 

శజాలలుండాలన్న దాన్ని వ్యతి రేకిస్తూ 199ిర్తే తవంగా పోరాడారు. 1929 
ఎ య! షొ షె మ 

సంవత్సరాన్ని ఇద్దరు నంవత్సరంగా అమలు జరపాలని గాంది పేయి సే 
స Cy ene 

న! జి ~ అంద వో ప గా 41 ఇల ల జో es “బాహ్మవతర సంవత్సరం "గా నచ పొఅని ఎర ఓ రయ పడ్డారు. రదామగాస్రమి 

నాయక ర్ అప్పటిశే 'కుడి అరనుి ఆన్న తమికప[తిక ను నతుపుచు్నా డు. 

1925 నవంబరులో తమిళనాడు కాంగ్భను కమిటీ సభలకు వెపసుస్న్న ల 

దాంహ్మణేిత రులను “వాంహ్మణుల మాయాజాలం' తో వడ కందని హాచ్చర నూ 

తను పతిరికలో రాశాడు. 

కాంగెంసు కమ్యూనల్ పా౦తినిధ్యాస్ని అంగీకరించాలని సభలో చాలు 

ముంది బాంహ్మణేతరులు నాయకర్ తదితరుల నాయకత్వాన కషి ఇళ 

కాం గెరను అంగీకరించ లేదు. హాజరైన |(జాహ్మణేతర సభ్యులందరూ “వా 

రసి ఒక గంటి తర్వాత టి. ఎ. రామలింగ చెట్టి అభధ్యతతన నటూటవేశో 

మయ్యారు. [బాహ్మణితర ఉ ద్యమానికనువూలమైన అనేక తీర్మానాలు 

ఇదంతా 1926 నవంబరులో జరిగిన ఘటన. అప్పటి వరహ  కాంగనులో 
తగా ల యా ఇకో ee 0 శ “* జ a కొననాగిన నాయరశక్ తదితరులు దానితో తెగళంపవులం సుకు కి 
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ందని రామస్వామి నాయకర్ 1925 నుండే ఊహించి కొత్త 

[బాహ్ముణతర సంస్థను స్థాపించడానికి కృషిచేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆది 1926 

చివరకు సాభ్యవడింది. రాజకీయంగా జస్టిను పార్టి ప్రాబల్యం తగ్గటం, 

గాతరణదిశోగా |జచాహ్మణెతరులనంతగా అది కదిలించక పోవటం రామ 

మి నాయరర్కు అనుకూల వాతావరణం కల్పించినట్టయింది. ఈ కాలంలో 

శ్రరావు ఉర్యాడు సంస్థానంలో ఉంటూ ఈ ఉద్యమాల స్వభావాన్ని 

సిస్తున్నాడు. 

1925 డిసెంబరుతో కోయంబత్తూరులో జరిగిన జస్టిసుపార్టీ సభల్లో 

నాయకర్ పాల్గొని (ప్రసంగిస్తూ “దీనికి (ప్రజల్లో వలుకుబడి పెరగకపోవడానికి 

కారణం ఆధిక సంఖ్య్బాకు లైన వాళ్ళో ఆశయాలకు తగిన కార్య[కమం 

రూపొందించ కపోవడమేనని సాంఘిక సంస్కరణలను తగిన విధంగా 

ఒపట్టాల్సిన అవసరం గురించి అనేక పర్యాయాలు చెప్పానసీ అయితే 

"పెడబెనిని పెట్టారసీ'_ఖండితంగా చెప్పాడు.(మెయిల్, 19 డిసెంబరు 1.౪25) 

నాయకర్ (వాహ్మణేతరుల సమస్యలను రించి గాంధని ఒప్పించ 

టానికి చాలా కృషిచేశాడు. గాంధీ మదాసొచ్చి చేసిన ఉపన్యాసాళ్లో కూడా 

ద్రాహ్మణ వర్షాన్ని (పశ ంసించటం చూసి నాయకర్, వరదరాజులు తదితరులు 

బాలా పీభాలుగా గాంధీని అనలు సామాజిక సమన్యలను అర్భంచెసుకొమ్మని 

విక్ఞ పిచేశారు. లాభం లేకపోయింది. నాయకర్ తన వృతికలలో కార్మగె 

సునూ _. హిందూ ధర్మాన్నీ క (బాహ్మణ త్వాస్ని నాశనం చెయ్యమని 

(28. రి. 1927) (పబోధించాడు. గాంధీ మ్రాసౌచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత 

(1927)స్వాభథిమాన ఉద్యమం మరింత ఉచ్చ్చదశకు వెళ్ళింది. దాన్ని అరవంఠళతో 

“స్వయం మర్యాద" ఉద్యమం అంటారు. దీన్ని జస్టిసుపాస్టి ప్యతికలస్ని బాగా 

ప్రచారం చేశాయి. స్వయం మర్యాద ఉద్యమ ఆశయాలను జస్టిను పుర 

జూన్ 21; 25  సంచికలూ; ఆగస్టు 31, 1926 నంచికా ఈ విధంగా 

0 బో 

క్ 2 

క్రో న్ శ త 

(పషటించాయి. పురాణాలలో మెథాలజీని తోసి రాజనాల. సామాజబిక మత 
ల. చం 

త జ యగ విషయాలలో |జాహ్మణుల ఆధిక్యతను తగించాలి. అన్ని తతంగాలనుండీ 

వాళ్ళను బహిష్కరించాలి. ఈ సంధు సభ్యులు నిర్వహించ వివాహాలలో 

(బాహ్మలణ పౌరోహిత్యాన్ని ఆఅంగికరంచరాడ దు. 

నాయకర్ ఈ ఉద్యమం ద్వారా (గాహ్మజేతరులలో ఆత్మ 
జి ల we 

పిశాచం సపెంపొందెంచాలని ఆశించాడు.*44 ఇది సాంఘిక సంస్కరణలు గా 

మ ee HOS WOON. Sho. గ మరా 

రావటం అవసరమని నాయకర్ ఖాపించాదు. “వసుత వ్యవనను 
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తల్ల్జకిందులు చెయ్యాలసీ కులమతాలకు అతీతంగా (పజలను సంఘటిత 

పర్చాలనీ'' ఈ ఉద్యమం ఆశించింది. (రివోళ్స్ 2లి.7.1 929) ఈ ఉద్యమంలో 

నాయకర్ కు ఎస్. రామనాథన్ బాగా తోడ్చడ్డాడు. ఇద్దరూ మొదట్ల. క్మారిగెను 

వాదులే. 

ధర్మారావులో ఈ స్వాభిమాన ఉద్యమలజ్యూలు ముందునుంచిాఉ నొ య; 

ఏటిని సాహిత్యపరంగా అన్వయిం చటంలో నెత్హారులో ఉండగా వేదం 

వెంకటా చలయ్యా వీరికి బాగా తోడ్పడ్డాడు. శాస్ర్రీయదృష్టితో ఇది పెంసొంద 

టానికి బెంగుళూరులోని మిథిక్ సొసయిటీ సాయపడింది. అన్ని విష 

యాలనూ నిశితంగా వరిశీలించటం, హతువాదంతో సరిపోల్చుకోటం 

మొదలైన వాటిలో ఈ సమాజమే ధర్మారావుకి తోడ్పడింది. ఈ లవ్యాలన్నీ 

డక ఉద్యమరూపంలో నిర్వహించాలన్న ఆకాంక్షను వీరికి సాథి 

మాన ఉద్యమం అందించింది. మ్మదాసులో ఉండగా ధర్మారావు, నాయకర్ 

మంచి మి|తులు.4ర్ 

నాయకర్ అరవం-కన్నడం తెలుగు భాషల్లో బాగా మాట్టాడగలడు. 

జస్టిను పార్టీ జమీందార్హకు, భూస్వాములు, మధ్యతరగతి విద్యావంతుల కే 

పరిమిత మెతే; నాయకర్ తన ఉద్యమం సమాజంలోని అట్టడుగు వర్ణాలవారిసీ, 

యువకులనూ త్రీలను ఆకట్టుకోటానికి అనేక కార్యక్రమాలను రూపొందిం 
చాడు. కాంగెసు కూడా ఈ వర్గాలకంతగా పాధాన్యం ఇవ్వలేదు. కనుకనే 

నాయకర్ ఉద్యమం అతి తక్కువ కాలంలో జనంలోకి చొచ్చుకొనిపోయింది. 

రివోల్డ్ , విదుత లై (స్వేచ్చ, పకుత దివ (లోకజ్ఞానం), అనే పతికలను 

నడిపాడు. రామనాధన్, ఎస్. గురుస్వామి ఆంగ్ల విద్యావంతుల్లో [ప్రచారం 

చెయ్యడానికి బాగా కృషిచేశారు. 

మనుస్కృృతులు వర్హాశ మాలను నిర్ధారించాయి కనుక వాటిని తగుల 

బెట్టటం; దావిడుడన్న భావంతో రావణుళణి పూజించటం; ఆర్యుడైన రాముడ్ని 

సీచుడుగా భావించడం ఆరంభమైంది. రామనాథన్ తదితరులను గుళ్ళలోకి 

రాకుండా బహిష్కరించారు. అనేక సాహిత్య రూపాల్లో ఈ ఉద్యమాన్ని 

వశంసిస్తూ పు సకాలొచ్చాయి. దేవతలు చేసిన బూతు వనులను విచారించి 

తగిన విధంగా శిక్షించటం అంటూ “విసి తిర తేవార్ కల్ కోరట్టు” అన్న కర 

వ(తం 1929 లో విడుదలైంది. ఇలా ఉద్యమాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకుంటూ 

17.2.1929 న చెంగల్పట్టులో మొదటి మహానభ జరుపుకుంది. 

ధర్మారావులో ఇంత త్మీవ |దావిడవాదం కనిపించదు. కాని ఈ అంశా 

అన్నీ ఈ కాలంలో వీరి జీవితంలోనూ - రచనలలోనూ తర్వాత (ప్రచురించిన 
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Mom చూడ గజం. ఆయి శా వము తంగా ఇదేగా దారి ఆక్ సార్రథిమాన 

ఉవ్యుమకాదులంత స్పష్టంగా పాతసాహిత్యంయెడల ధర్మారావు కలిగించుకోతేన 

పోయాడు. డనికి కారణం కా హ్యణ వ్యతిరేకత జ (వాహ్మణేత రుల్లో 

చుట్టూ ఉన్న మిత్రులందరూ మొదటినుండి అంతగా తేపహోదటిం. త 

కహ్మణురు కావటం. జూదిలో కూడా తానానించిన మేరకు సంస్క రణ 

f 

అనే 
౮ 

సే © 

భావాలు ఉండటం వంటివి కావచ్చు. తెలుగుగాట సంస్కరణోద్యమాలకు 

(జాహ్మణు తే నాయ తా వహించారు. ఏీరేశలింగం, గురణాడ, గిడుగు, 

నా. 4 pe ఇ రా శ షా జల్ల ఇ ల 

చుంఎనసింలు ౮౧ కశమ నత చి; ఒఅంమవలభలి మలయుంశా 
శ్ర మామే Pa య జ జ 

et 

శ 

అల శ్ర వ 
యణకాన్ర్రి మెదరైన వారంవరూ (బాహ్మణునే. చమిశనాడుతో ఇలాంటి 

క 
ఇ 

ళో ష్ w penn ఇ” 

ఊడదు మాల లో ది ఉకరో త ప్ప దాహ్ములణు జరా రు 

హా జా! oY శి చ అవాయు ' పాంతంలో సయం మర్యాద ఉద్యమం తిపురనెనివారి వల్ల పుతినా ఆది 

గరా రెండు ఇలాలను కూడా డాటహోతేదు. అంతేకాదు ఒరి కుల వరిడిని 
~~ 

జో 

మాడా ఆధిగమించినట్టు అనిించదు. బరంపురం చావపగూడు, అప్పటి తేద 
చు 

Ee as సంగ్కురణోడంము ముడాకొాంయునగనా గపరతారు ఇపాడు. ఇవన్ని గమ 
4. 

a ఒ/ లో యశ. వ అజ నించిన థత్మాతాచ్చాము తతా సాందిమాగుం ఉన్నా అంగి (రాహ్మణుడ, 
శో 

ఖే కోటు జ్ + గె > టా గ్గ May eat po శో జ ఛా 

కార జతాణడం దార రియింళుంగె. అటన్ని 630 మించి (వపొహ్మామిలను అరయ శ్ర ౧ 

చటం కాదగి, _ త తాంన్ఫి దేగిషించాలసీ అలాటిది సాపించి” వంవసనను 
చు యఖ 

చా నా షా నట. లో వయ. చ అవు ॥ అదో నా జ ా ద్వేషించాలన్ - డాని మాన్చాటానికి వయ్యాలన్న భావాలు ధర్మారావు aa 
ఆ pe 

శ 

ఏమూలో దాక్కుని ఉండటం కూడా కావచ్చు. 

నా్యభిమాన ఉద్యమాన్ని జనం లోకి 

[క్రమంగా పేర్ల చివర కువాలను తెలిపి పేరను తీసెయా? లు 
C9 

అం౭కూం లు నిరారలూాలరు చందా లివ్యకాడ దన? రు. వేదాలనూ _ “ంగ వ్రత 

Pl 

శీ 
శ ట్ 

2m a penn లో శ్ ఆంది i al Ma md ges వ షె లా, లో జో అలో బాం... 1మమొార౧0౦. ౮ సనసలనలను ఆదుప్ రాదన్నారు, ఎని యుదటి మహా 
జ 

నట జ ఇడ ఉన్ల జ్యో ధి అల్లో జ sn తో ఆ జట్ల el nr : 

౧శ్రను అపవ*టి ముఖ్యమంత ౬, సుబ్బరాయగ్ (బారింగపసూ నమాణాన్ని 
ధా న బలా వొ 

మరింత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దటమే చ స్వయం మర్యాద ఉద్యమ లక్ష్యుం ”46 

అని అన్నాడు. (1929) 

19830౧ లే కాం|గసు సిబిత్  డిసావఏీడియగు+ ఉద్యామాన్ని ఒక 

త్ వైపూ, నాయడ్ అమయాయులు స్వాధిమాగ ఉద్యమాన్ని మరోవెవూ 
మె, జ మో స 

[ప్రచారం పసున్న్నారు. ఇవన్నీ తఆలుగపనాట కూడ” దాగా గ్రుగాయి. అన్ని 

కులాలళోనూ “థాస్తు9లు'” తయారయ్యారు. కమ్మకులంలో ఇదె బాగా వ్యాపిం 

చింది. వివాహాల'్ష్ను తమ తమ వర్ణాలకు చందిక పురోహితులే సంస్కృతంలో 

కాక తెలు బత్యాల ఎర్భుహిన్తూండటం అారడంభ చెంది. జసే సు 
అజా నము ల్! చా 
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పార్టీ (పభుత్వం బొబ్బిలి రాజూ (ప్రధానిగా నడునూంది. వర్మారావు ఇంతకు 

ముందు కొంతకాలం ఈ రాజా జమీలోనే ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగానూ, 

మేనేజరుగానూ, కొద్దిరోజులు దివానుగానూ పనిచేశాడు. బొబ్బిలి సంస్థానం 
లోని కొందరభి|పాయాల ననుసరించి రాజావారికి రాజకీయాలలో అభిరుచిని 

కలిగించి జస్టిసు పక్షం వైపు మొగ్గించటంలో ధర్మారావు పాత ఉందం 

టారు.47? 

ఈ స్వాభిమాన ఉద్యమం కాగా నడుస్తున్న ఎసమయంటో రామస్వామి 

నాయకర్ 1981లో ఐరోపా, రష్యా, జర్మనీ, ఇంగ్లండ్ లు పర్యటించాడు, 

ఈ పర్యటన నాయకర్ దృష్టిని బాగా విశాలం చేసింది. రామనాథన్ గాది 

కరుడుగటిన |దావిడ భావాలతో ఇమడ లేకపోయాడు. తన దృష్టిని మరింతగా 

హేతువాద భౌతికవాదాల వెలుగులోకి మళ్ళించాడు. మార్క్స్ అంటి అధి 

మానం కలిగింది. రష్యాలో విష్టవం తెచ్చిన |బహ్మాోండమెన పరిణామాలను 

కళ్ళారా చూశాడు. ఈ దశ్తో అన్నాదొరె తో పరిచయం కలిగింది. స్వయం 

మర్యాద ఉద్యమానికి కొత్త రూపురేఖలు ఇద్దరూ కలిసి ఇచ్చారు. ధర్మారావు 

మదా సెప్పుడొచ్చినా నాయకర్ అన్నాదొరైలు కలుసుకుని అనేక విషయాలను 

గూర్చి చర్చించుకునేవారు. ఈ అంశాన్ని కొసరాజు తదితరులు ధృఏకరొంచారు. 

ధర్మారావు అక్కడక్కడ జమీందార్హ దగ్గర ఉద్యోగాలు చేసి చివరకు జస్టిస్ 

పార్టీ తెలుగు ప్మతిక “సమదర్శిని” కి కొంతకాలం- 1980 నుండి సంపాద 

కులుగా ఉన్నాడు. ఇందులో వని చెస్తున్న కాలంలో నాయకర్ . అన్నాదొరై 

అతో సాన్నిహిత్యం మరింత పెరిగింది, 
"సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లీగ్ 1981 మేలో లాల్గుడిలో సభలు జరుపుకుంది. 

ఆ సభల్లో అధ్యక్షుడు రామనాథన్ “గాంధి._ఖద్దరు _ హింది లను దుయ్యబత్రూ 

ఉపన్యసించాడు. జస్టిసు వతికలస్నీ దన్ని బాగా ప్రచారం చేశాయి. తెలుగు 

దేశంలోని శ్రీపాద నుబహ్మణ్యశాన్రి లాంటి వ్యక్తులుకూడా ఈ భావాన్ని 

ఆనాడు బాగా సమర్చిన్తూ సమదర్శినిలో వ్యాసాలు రాశారు. ధర్మారావులో 

మొదటినుండీ కాం|గను రాజకీయాల మీదున్న అపనమ్మకం, జస్టిసు పార్టిలో 

అప్పటికి బాగా పైకొచ్చిన స్వాఖిమాన ఉవ్యుమాంశాలయెడ  ఆభిమానం- 

ఇవన్ని కలిసి సమదర్శిసి సంపాదకత్య బాధ్యతలు స్వీకరించేలా ఉశాయి' 

సమాజంలో ఉన్న చెడును చెండాడే ధర్మారావు |వక్కతి బరంపురం విశాఖల 

నుండి నడిపిన “కొండెగాడు' పుకతిక దాషరానే వెల్లడైంది. అదే బహుముఖంగా 

సమదర్శిని ద్వారా ధర్మారావు [పకటించాడు. “కొండెగాడుిను పెద్ద కర 

హుతాలుగా (వక టించేవాడు. 
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ఈరరమైన రాజకీయ సంస్కరణ భావాలతో తెలుగుదేశం కళవళ 

పడుతున్న కాలంలోనే అటు మవిత్మా పూలే, కార్వే తదితరులు ఇలాటి ఉద్య 

మాలనే వహారాష్ట్రలో నడిపారు. (వాహ్మణేతర మహాసభలు ఏ. నీ. లావే, 
ఏ. ఎన్. సుర్వేలు బొంబాయిలో అఖిలభారత స్థాయిలో నిర్వహిం చారు(19 24). 

మరో అభిల భారత |బాహ్మణేతర మహాసభ 19253 లో అమరావతి (నాగపూర్ 

దగ్గర) లో జరిగింది. అఖిలభారత ఉద్యమంగా రూపొందిన ఈ (గాహ్మానేతర 

ఉద్యమం తెలుగునాట సమసిపోయినా తమిళ [పాంతంలో జస్టిసు పార్టీయే ప 

194 4ఉ ఆగస్టు ౨7న దవిడ కజగంగానూ తర్వాత 1949 సెపెంబరు 

17న చీలిపోయి |[దవిడ మున్నేట్ర కజగంగానూ రూపాంతరంలతొోో ఆవిర్భ 

వించింది. ఈ మధ్యలో ముప్పయి దశకంలో ఎన్నికలు రాష్టా9న్ని మదో 

దిక్కుకు మవిపాయి. ధవా 

నించగలం. ఇంత భావ వి 

శ్ 

రావు ఆదిశగా పయాణంచటం తర్వాత గమ 

గ్ర వాల పథంలో ధర్మారావు [ప్రయాణం లర 

రకంగా వారిని సునిశిత విమర్శకుడిగా _ ఆచరణశీలియ్రైన సంస్కరగా తీర్చి 
స అడ 

దొద్దెందని చెప్పవచ్చు. 

వమూార్చునొసట “వేగుజుక్యా" 

సాహిత్యరంగం వేయిముఖాల తో విస్తరిస్తున్న వజులవి. ధాషాపషయ 

కంగానూ, భావం తీరుతోనూ చర్ప్చేవవచర్చ అతో నాడు ప్మ్యతివయ ఊహిలీ 

విపవాన్ని సుం దగ్గరకి మొనుప ళు కాఅతుది. వెలుంగు సహితం ఇత 
we భు న నర చి 

చేశభాషా నాహిత్యాల నండి అనేద రరాలైన నాగనులదు గుంతతంచుదునా 

ముస్తాబవుతున్న సంటర్భుమట. రసచర్చులూ - పదచర్చలూ ఉపక వండి 
తుల మధ్య నలుగుతున్నా, _పతిభా వ్యుత్పత్తులున్న సాహితీవేతలు పలువుకు 
రంగంలో దిగి తమతమ సొంత గొంతులతోనో, అనుకరణ గొంతులతోనొో 

[(పత్య్షమపుతున్నారు. ధార్యాడ నాటకం కంపెనీ తెలుగఏ చేళశమంతా పర్య 

టించి వదర్శనలిన్తూ ఏకాన కలం కదవపగలిగిన రచయితనెని దృశ్య 

(ప]|కియను రాయించటానికి ('పోత్సాహం కలిగించింది. నాటకరచనలో 

ఆపహప్పటిరున్న |వసిద్వులందరూ సాధారణంగా అటు పౌరాణికం కానీ _ ఇటు ఢి 

చార్మితకం కాస్ వస్తువుగా స్వీకరించిన వారే. ఒకరూ ఆరా సామాజిబ్ర 
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సమస్యలను చేపట్టడం, అందులో ఆణిముత్యంలా 'కన్యాళుల్యం' నేటికి 

మిగలడం గమనించవచ్చు. 
ఆంగ్ల సాహిత్య (ప్రభావం వల తెలుగు సాహిత్యంలో _పవేశించిన వ్యాసం. 

కథ లాంటి వచన |హుకియలతో బాటు కవితారచనలో కూడా కొత్త మార్గాలు 

పొడగట్టాయి. భావాలు సరేసరి. అప్పటికి దేశంలో పెల్లుబుకుతున్న దేశభకి 

భావాలూ, సామాజికరంగంలో దామమోహాన్రాయ్ వంటివారి (ప్రభావాల వల్ప 

నాటుకున్న సంస్క-.రణ భావాలూ, ఆయా సాహిత్య షకియలలో విధిగా చోటు 

చేసుకుంటున్నాయి. [పపంచ పార్మిశామిక రంగం మనకూ సంతరించిపెట్రిన 

కొత వర్గం బూర్జువా వర్గం, దాని భావాలు కూడా సాహిత్యంలో |పదర్శిత 

మవుతున్నాయి. కొతగా ఏవొచ్చినా మోకాలడ్డాలనుకునే (పవృ త్తి కూడా 

సనాతన సాహితీవేత్రలలో వారి రచనలలో అదే కాలంలో కనిపిస్తూంది. 

విద్య _ అదీ ఆంగ్ల విద్య మనకందించిన అవకాశాల నాధారంగా చేను 

కుని పాండిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసుకున్నవారు పలువురు ఇదేకాలంలో మనకు 

కనిపిసారు. కొందరు ఆ భావాలనాధారంగా చేసుకుని తిరుగుబాటు చేయాలను 

కుంటారు. ఒక సంప్రదాయం మీద చేసే తిరుగుబాటును సి. నారాయణ రెడ్డి 

తమ “ఆధునికాంధ కవిత్వము - సంప్రదాయములు (ప్రయోగములు అనే 

సిద్దాంత (గంథంలో '*లోవెస్* భావాలను పేర్కొ_ంటూ ““మృత[పాయమైన 

సం[వదాయములు పీధిలోవడి కిచుమన్న ప్పుడు వాని నెదుర్కాానుటకు మూడు 

మార్గము లున్నవి. ఒకటి: కవులు తామే సంపదడాయములను సృష్టించుకొన 

వచ్చును లేక మిన్నకుండ వచ్చును. రెండవది : మృత స్థితిలోనున్న వట్టిగుల్ల 

అ-పె తమ సృజనాత్మకశ క్రితో మరియొక రూప కట్టవచ్చును. మూడ వడి 

పాత నాణెములు ఇక చెల్లనేరవని ఉద్దాటించి తిరగబడి కొత్త నాణెములు 

ము[దింపవచ్చును"* - అని చెప్పారు. (పేజి తి౦). ఈ కాలంలో - చెప్పిన 
చం మె వాటిలో మొదటి రెండు రకాలూ సాహితీరంగంలో అప్పటికే ఉన్నాయి. 
ఇక మూడవది రాబోయే నూచనలు మాతం కనిపిస్తున్నాయి. 

ధర్మారావు సాహిత్యరంగంలో అప్పటికొక నాటకం విలాసార్జునం రాసి 

మి|తుల వశంసలు పొందినా ఇతరులకు తెలీనే తెలీదు. మదదానులో చదువు 

తున్న కాలంలో ఏదోకా స్త గిలికినా సాధనకోసం చేసినవిగానే ఉపకరించాయి. 

గిడుగుతో తలపడ్రూ చెసిన “(గాంథిక భాషావాదంి రచన [గాంథిక భాషా 

వాదుల (ప్రశంసలను బాగా అందుకునేటంతగా వారి మధ్యకు పోలేదు. అయితే 

అప్పుడప్పుడే [గాంధిక వాదం మీద దుమారం లేపుతున్న గిడుగు వర్షం దీన్ని 

అంతటితో చూస్తూ ఊరుకోకూడదని 'సెట్రి మాస్టారు చేత ఖండన మాలికనూ 
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రాయించారు. అంటే ధర్మారావు |గాంథిక భాషావాదులలో ఉద్గండుల గుర్తిం 

పుకు వెళ్ళకున్నా వ్యావహారిక భాషావాదుల గుర్తింపును Ee అనాలి, 

చదివింది గణిత మైనా ఆంగ్య సాహిత్య వఠనం విశేషంగాచేసి సేకరించు 

కొచ్చిన అనేక నూత్న కహ అప్పటికే పెన వివరించిన ey 

సాహితీవేత్తల గుర్తింపుతో న్నుదా గ గండి బరంపురానికొచ్చాడు ధర్మారావు, 

నాటి సగటు ఆంగ్ల విద్యావంతుడికి, ఆగీ మధ్య తరగతికి చెందినవాడికీ 
ఉండే దేశభక్తి రాజకీయాలు మ్య్మాతమే పిరికుండేవి. దేశానికి సా్వాతంత్యం 

వచ్చేటప్పటికి చేశీయులలో అప్పటివరకుండి పీల్చివేస్తున్న సాంఘిక దురా 

చారాలు అసమానతలు అంతం కావటం చాలా అవసరమన్న ణావం మాతం 

పరికుండేది. వీటన్నిటినీ కార్గరూపంలో చూపించటానికి బరంపురం ఆవకాశం 

కలిసించింది.48 

బరంపురం పలువురు సాహితీ వేత్తలకు నిలయం. సాంఘికంగా 
రరూడా పనిచేయటానికి అనువైన స్థలం. మహేం|దగిరి, గోదావరి ఎల్టలుగా 

ఉంటున్న మధ్యదేశ మంతా కళింగమనే ఎప్పుడూ [పస కామవుతూ వసోంది 

పది నుండి వనహారో శతాబ్దం వరకూ తెలుగు రాజులేలిన ప్రాంతం. 

గజపతుల కాసగనాలస్నీ తేబుగుతలో ఉన్నాయి. సర్కార్ లాంటి చార్మితక 

వేత్తల ఆగి|పాయం |పకాగం గాంగరాజులు తెలుగపవా స్ల. ఇది చరిత, 

ఇక అర్వాపీనకాలంతో ఇవ్క_డి తెలుగువారి చరి|తలను ఏనుగుల 

సిరాసానిమి el a చ కాగా తెలియ" స్తు తు మండపాక 

'3రణానగ్రి 'య్యాతా చరితం” (1897లో కూడా వివరాలు బాగా 

ఇప్పాడు. బరంపురంతోని ఏవిధ రంగాబూ ఏఏ వ్యక్తుల కృషి ఆధారంగా 

bd 

పరిపుష్టమయ్యాయో మరువాడ సీతారామస్వామి రాసిన “ఉత్కళ రాష్ట్రంలోని 

విశిష్టాం|ఛ్రులిన్న పుసకం ఆదం పభైనట్టు చూపుతుంది. 

ధర్మారాసు జ బరంపురం. పచ్చిటప్పటిక అన్నదాన గసగమాణజం పేరుతో 

ఒక సంఘసంస్కరణ సమాజం పని ఇస్తూ సూందచె. ఉన్నం రామలింగం ఇంకా 

కొందరు స్థానిమలు ఇంటింటికి తిరిగి బియ్యం పోగుచేసి సీదలరు అన్నదానం 

చేయటం దీని ఆశయం. సాంఘిక సేవ చేయాలన్న తలంపున్న మయువము 

అందర్నీ ఇది బాగాన ఆకట్టుకుంది. తొంతకాలానికి. న్యాపతి రలగనాథం,, 

దేవరాజు కృష్ణారావు, అద జగన్నాదదాను, మొదలై నదారూ ధర్మారాప్తూ; 

కలిసి ఈ అన్నదాన సమాజ స్యరూపమే మార్చేశారు. 

ఆరోజుల్లో జాతీయోద్యమంలో భాగంగా  (గంథాలమయోద్యమం బాగా 

|పచారంలో ఉంది. సమరనిల రాకీ హూలకీ (గంథశథాలయోదగిమం జాగా 



దాలూ _ వూలూ 107 

సాయవడింది. సమాజంలో విద్యావంతుల శాతం పెరగటానికి విద్యాలయాలే 

కాకుండా [గంథాలయాలు కూడా ఎంతగానో తోడ్పడ్డాయి. నలుగురూ ఒక 

చోట కలునుకోటానికీ, దేశరాజకీయాలనూ, బాగోగులను గూర్చి ఊసులాడు 

కోటానికీ ఇవి కేం|దాలుగా ఉండేవి. భావ విష్టవ వీజాలు నాటటానికి |గంథా 

అయాలు ఉవకరించినంతగా మరేవీ ఉపకరించి ఉండవు. ఉత్తమ సారస్యతాభి 

రుచులు కలిగించాలంటే వీటి ఆవసరం ఎంతె నా ఉంది. ఇవన్నీ గమనించే 

ఆయువకులూ, మరికొందరు స్థానిక యువకులతో కలిసి దీన్నే ఒక గంథా 

లయంగా మార్చారు. అదే “ఆంధ9భా షాధివర్ణసీ సమాజం. బరంపురం 

లోని తెలుగు వారందరికి ఇది ఉపయోగవడే కూడ లిస్తలం. 1.1.1909న 

దిని స్థాపన జరిగింది. 

ధర్మారావూ తదితరులు ఇంటింటికీ తిరిగి గంథాలు సేకరించారు. 

బచ్చు జగన్నాథదడాసు మొట్టమొదట చాబా (గంథాలు బహూకరించి ఆరంభం 

చేశారు. ఈ (గంథాలయంలో సాహిత్యగోష్టులూ చర్చావేదికలూ నిర్వహించే 

జాధ్యత తాకి శఠ్యారాన్యు దేవరాజు వెంకట కృష్టారావుల భుజస్క_ంధాలమీ ద 

పడింది. [(గంథాలయానికి కార్యదర్శిగా మొట్రమొదట దేవరాజు వెంకకు 

కృష్ణారాపు ఉండేవాడు. సాహిత్య గోమలలో ఆదిభట్ల తదిణయ్య సిధాంతి, 

సుసర్ల సత్యనారాయణమూ ర్రి, దేశరాజు కృష్ణమూర్తి, మణికొండ 

సుబ్బారావు తదితరులు తరుచు పాల్గొంటూం డేవారు. పనివజాన నిర్వహింప 

బడ్రూం డే చర్చల్లో ధర్మారావు తన విలాసార్దునం గావక విశేషాలను చెప్పటం, 

విజయవిలాసంలో పద్యాలుచదవటం లాంటివి గేస్తూండేవాడు. బోగరాజు 

నారాయణమూర్తి, భాగవతుల నృసింహశర్మ ఈ కార్యక్రమాలలో కలుస్తూండే 

వారు. నాటికి ఈ సమాజం బరంపురంలోని సాహితీ సాంస్క్టాతిక కేందంగా 

అతి తక్కువ కాలంలో యువకులందరి కృషివల్ల వృద్ది శ ల ఆమ. 

అప్పుడప్పుడే (౦థిక వ్యావహారిక భాషా వివాదాలు బజారున పడుతు 

న్నాయి. పండితులందరూ అధికంగా గ్రాంధికభాషవెహూ, అతి కొద్దిమంది 

వ్యావహారిక భావ వెపూ మొగ్గారు. గిడుగు రామ్మూర్తి పర్దాకి మిడి కళాశాల 

అధ్యాపకత్వాన్ని వదిలేసి భాషా వివాదాన్ని చేపట్టారు. ధర్మారావులో అందరూ 

కూనన్నది కాదనాలన్న అంశ ఒకటుండేది. దిసికి తోడు ఈ గ్రాంధిక భాషను 

ఆనాడు బలపరుస్తున్నవారందరూ (బాహ్మణులు కావటం, ధర్మారావు మన 

స్పులో వదోమూల ఎప్పుడూ తాను (బాహ్మణులకన్నా తక్కువ కాదన్న 

అభిమానం గూడుకట్టుకోనుండటం తెలిసిందే. దీనితో తానూ ఆ భాషావిజా 

దంలో [గ్రాంథిక భాషనే సమర్థిస్తూ వారి పక్క_నే ఉండి వారిని మించవచ్చన్న 
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అభిపాయం కూడా ఉండి ఉంటుంది. పీటన్నింటికన్నా బలమైంది ఇంగ్రీషు 

ణా షా సాహచర్యం కలిగిన తర్వాత ఆ సాహిత్యాన్ని అప్పుడప్పుడే రుచి 

చూసిన దశలో అక్కడా |గాంధథిక - వ్యావహారికాల విషయం చూసి తాను 

చూసిందే నిజమైన [గాంథికమన్న (భ్రమతో ఈ |గాంథిక వాదాన్ని సమర్థిం 

చాడు. ఇంతకు పూర్వమే ఈవాదాన్ని _పకటిసూ మాలిక రాశాడు. ఈవాదాన్నే 

వివరిస్తూ “ఆంధుల కొక విన్నపము” అని ఒక వ్యాసం రాశాడు. ఇది 1911 

ఆం|ధవ|తిక సంవత్సరాది సంచికలో అచ్చయింది. భాష [గాంథికం. 

“ట్రోకంబున (బాకట దశం బొంది విరవీగుచున్న భామా సమితి చూచి 

మన యాంధంబునందు గానమి నమిత విషాదమును బొంది పొందికగా 

నమర్ను శక్తి లేకుండుటం జేసి చేయునది లెక శోకంబు ద్విగుణితంబు గా 

నెంత వంత వందుణు వారలచేకులుంట మీ రెరుంగనిదియా ?' అని ఆరంభ 

మవుతుంది. 

తెలుగు భాష నన్నయ నుండి నాటి వరకూ పలువురు పెంచి పోషిస్తై 
అందంగా తయారై ౦దసీ, కానీ భాషా సౌష్టవం ఎరగని కొందరి చేతుల్తో పడి 

ఆది గాశనమవుతూందసీ, బాధపడ్డాడు. ఇం గ్రీమ భాషా వ్యాహోహవరులు తెలు 

గును ఆలడ్యం చేస్తున్నారంటాడు. 

ఈ సందర్భంలో “కొందరు వాషాసంస్కరణ కుతూహల ప్రవమాన 

మానసులు తేచి, భాషాసంరక్షణంబునకుం గంకణంబు గట్టుకొని శ్రీహరీ, 

డాని రూపుమాప [గామ్యుంబునుం దెచ్చిరి'. అని (గామ్మవాదాన్ని ఈసడిం 

చాడు. ““(గామ్యపద భూయిష్టంబులగు గారడి పొత్తంబు లెన్ని యల్రినన్ నరే, 

నా యాహకంబున జూడ వ్యాకరణయు కమే మేటి యని తోచెడిని'” _తానెంత 
వ్యాకరణహదో ధర్మారావు ప్రకటించుకున్నాడు, మాండలికాలు మాడా వనికి 

రావన్నాడు. 

ఆంగ్లసా హిత్యం నుండి ఏవన్నా ఎరవు తెచ్చుకోవాలగ్నప్పుడు “ యువ 

న్యాసంబులను వృద్ది సేయుట యు, థాషాంతరికరణంబుల బురికొల్పుటయు”” 

చేసే “ఆంధ వాజ్మయంబును వృద్ది చేయజాలివ వారమగుదుము”'-ఆని కోరు 
కున్నాడు. కవులూ _ రచయితలూ “జనసామాన్యాంశము (యూనివర్సల్ 

ఎలిమెంట్) నయ్యది దేశకాల భేదంబులకు నెడమియ్యుక, జఉాతి ఏకోధంబు 
అకు లొంగక, వర్ల భేదంబులకు బటు వడది' స అట్టి రచనలు సౌగిరిచాలనీ 

వాదికి విజ్ఞపి చేశాడు. చివరకు ముగిస్తూ ముకాయింపుగా “(గామ్యమును 

దూరంబుననునుపుడు........ అట్టు వేసి మా వందనము లందుడు” అని అన్నాడు. 
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ఇందులోని వాదనలన్నీ అప్పటి వరకూ |గాంథిక భాషావాదులందరూ 

చేసున్నవే. కాకపోతే ధర్మారావు-ఇంగ్రీషు బాగా అభ్యసించినా తెలుగు భాషను 

మరువకండనీ ఇతర సాహిత్మీష్మకియలనూ ఇందులోకి తీనుకొనిరండనీ అంటాడు, 

ఆ రోజుల్లో ఆం[ధుల కొక విన్నపమన్న ధర్మారాను ఈ వ్యానం 

గాంథిక భాషావాదులకు జాగా ఊతనిచ్చి ఉండవచ్చు గిడుగు శిష్యుడే ఆయన 

మీద తిరగబడటాన్ని చూసి కొందరన్నా సంతోషించీ ఉండవచ్చు. అయితే 

ఇందులోనే ధర్మారావు తానిక ముందు చేయనున్న భాషా సేవ ఎలాంటిదో 

(పస్తావించాడు. తా నాంగ్ల సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేసినందువల్ల తెలుగు 

వాజ్మయానికి ఎలాటి లాభాన్ని సంతరించి పెట్టాలనుకున్నాడో స్థూలంగా 

ఈ విన్నపం చివరను ఒక పథకాన్ని చూపాడు. అదే వేగుచుక్క గంథమాల 

స్థాపనగా రూపాన్ని దిద్దుకొంది. 1911 వ సంవత్సరం అది. పీరికి దేవరాజు 

వెంకట కృష్ణారావు తోడు ఉండనే ఉంది, 

ఛర్మారాపుకీ [గంథమాల "పెట్టాలన్న యోవన మ్మదాసుతో చదువుకునే 

కాలంలోనే కలగటానికి అవకాజిలున్నాయి.,. పర్లాకిమిడిరో ఉంటున్న సమ 

యంతో కొమ[రాజు లక్ష్మణరావుగారి విజ్ఞాన చందికా (గంథ మండలిని గురించి 

ఏరు విని ఉంటాడు. దాని ఆశయాలు ధర్మారావు చదివే ఉంటారు. 

1905 తో స్వదేశంలో తయారైన వస్తువులను [మామే వాడాలన్న 

వాన్ని _పచారం చెయ్యడానికి మ్యదాసులో విద్యార్దులౌక నభ నిర్వహించారు. 

సభ సెక్రైంబరులో జరిగింది. దీనికి కాస్త ముం వెనకలుగా కచ్చా లెశ్వ 

త. అయ్యదేవర కాశేశ్వ రావు ' ఇంట్లో ఒక నసనమావేశ౦ జరిగింది, 

ఆందులో కొమ్మరాజు అలక్షుణరావు, గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు, కాశేశ్య 

(రావులు తామొక నిర్మాణాత్మక మైన కార్యక్రమం చేపట్టాలనుకున్నాారు. పపం 

చాన్ని మరామత్తు చేసే పనెదైై నా చెయ్యాలని ముగ్గురూ ఆలోచించారు. ఆ ఊహా 

ల ంచే “విజ్ఞాన చందికా [గంథమండలి' హం. వచ్చింది. 1905 తోనే దీని 

భ్. యాలను వెల్లడిస్తూ అరఠావు సెజు కాగితం విజ్ఞి పి తెలుగుదేశం మీదికి 

విసిరారు. ఈలోగా మునగాల రాజా, రావిచెట్టు రంగారావుల సాయం కూడా 

సంపాదించారు. చివరకు 1906 తో మదానులోని మునగాల రాజా బంగళాలో 

కాశేశ్వరాపు, హరిసర్వోత్తమరావు, లక్ష్మణరావు, రావిచెట్టు రంగారావు, మున 

గాల రాజా, నాయని వెంకటరంగారాపులు సమావేశమై ఈ మండలికి సిర మైన 

[పాతివదిక వేశారు. 

సంవత్సరానికి నాలుగు పు స్తకాలు (ప్రచురించాలి. లక్ష్మణరావు నంపాద 
పొలుగా ఉండాళి. నూరు పేజీలు నాలుగణాల చొప్పున యద కొట్టాల. కాండ 
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న ఇవీ హత నిర్ణయాలు. 

తాపీ ధర్మారావు బీవితం _ రచనలు 

ఆదిరాజు _ ఏరభ|[దరావు సహాయకులుగా 

(గంథమండలి తాలి పచురణగా హరి సరోతమరావు “ఆబహాం 

లింకన్ జీవిత చరిత" (పకటించారు. దాని విడుదల సందర్భంలో కార్యవర్గ 

సభ్యులందరి సంతకాలతో ఒక విజ్ఞాపన ప్మతాన్ని పంచారు. “పకృతి 

శాసారిది వివిధ విద్యలు జనులకు బోధించుటకు ఆ భాషలలో అన్ని పషయ 

ములను గురించిన [గంథములను సిర్మింపవలసియున్నటి ... ను 

ములసంఖ్యములు. ఏ విషయమును గరించి విచారించినను మన 

తగిన [గంథములు లేవు. ఇటు తలచి “యుడుత భక్తి" చ 

శకి కొలది యాం|ధ మాతృఖభఖా షా సేవ చేయ పయత్నింపవలయుగనెడి ఇచ్చ 

గలవార మె విజ్ఞాన చందికామండలి యనుపేదిట నొక భాషాభివృద్ధి సంఘము 

శేర్పరచినారము .... “దేశచరి[త, మహాపురుషుల జీవితములు, [పకృతి తేక 

భౌతిక శాస్త్రములు, రాజకీయ ఆర్దిక శాస్త్రములు ఇంగ్రీషులోని 

కరంబులై ను (గంఖముల యొక 

Lr sae, 

చందంబున మాయు ల 

సరా ఇపయోగ 

నా మాంతదీర దయ్యములను మతమే 

మైల సూచనను ననున లి చవ౫[తానునార 

మాప కల్వ్సిత లి తులను (చరి తాత్మిక గుటలలుగు) దుయుెంతురుదం. పాడ గాయ 

కొంటిషింం” 

ఇవీ వారి (గాంఛథమవమండపు ఎల. ll m3 ల (శాలు 

పచుంంచారు. అందులో భోగరాజు గూరాయణమూ ద్ర “పిమలా దేవి, కేతవరపు 

వెంకటశళా శ్రి, దుగ్గిరాల రాఘవచంద్రయ్యా, ఎ. వి. నరసింహం రాసిన 

రాయచూరు యుద్దం, విజయనగర స్మామాజ్యం, పాతాః ఫై రపిలాటివి మాతం 

చంతాత్మక నవలలు. 15 వ |వచురణగా 1911 తో 

రతం మొదటి ఇ గం తీసికెచ్చారు. మిగిలిన (గంథాలన్వి ఆవమూ చె 

రందుకూలి స్వీయ 

టీ wt hy, లు 
చి pe] క 

[న 

వచ్చిన 49 
₹ 

ye ళీ శి జ a + జ ail Cal CO ME. T9OT ww 10S. పూ కార్యజశ్ఞానంగి గ్యుషి 
షా తో “ << జ స్త ళ్ ప్రి wey అగ, శో కొనసాగించింది. వమదాసుతో ఉన్నరాలంలో ధర్మారా3ం వళ్ళు స్యుప్న, 

న్ా ప్త న్ జే క నిదాషరిగా ఎసి "పరుూ_దలను చూశాడు. ఆంతకు వూరగం మ 
కి at a 

యా గా ( గ జల శ్వ ఖ్ జ శే ఖ్ weg 

అఖిల అధ్యావకుడుగా ఉండగా ఎడి స్రచురం *పిషమలాచోనిని తరగతిలో 
న ణ్ శో నో ణా ల ఏటి 3 

బం చాడు. ఉం ముంచి (ప్రచురణల కట Se ఆపి కింప్పు ఒసువంన్న్నాడు. 

పత నా క అతా గ అప టికి ఎ * జ అన ఇల న. జ ఇ టు చెశనంతో ఆంధ ధామాధివర్హ( (గంఖమాల 

సా-పి! మె బందురు గుండి వసెైసోంది. “వివేకాాంద బీవితంిలాంటి 
మ pr 

Ca షో అల్ల i న z ఆల్ ఇల వో ణా తో నా 

గసకాలడు [వచుగించారు. అయితె పరు రాజకీయ కార కలాప 
3 



ఈల _- పూలూ 111 

అకు ఆటవట్టయినందువల్ల స్థానికంగా ఉండేవారు, రాసేవారూ, చడివేవారూ 

రాజకీయంగా ఉదేకపూరితులై నందువల్ల ఇది ఎక్కువ కాలం సాగక మూత 

పడింది.50 

ఇదే విధంగా 'ఆం్యధ |పచారిణీ (గంధమాలి ఆరంభంలో తణుకులో 

అయ్యగారి నారాయణమూర్తి సంపాదకత్వంలో మొదలైంది. తర్వాత నిడుద 

వోల్తులో సారస్వత |పియుడు కొవ్వూరు చంద్రారెడ్డి దీని ఆధిపత్యాన్ని స్వీక 

రించాడు. వీరికి వెంకట పార్వతీశ్వర కవులు తోడైనారు. మంచి ఓపికా, వట్టు 
దలా ఉన్నవారు. వసుమతీవసంతం, దురేశనందిని , చతురచం[దహాసం వంటి 

ఆనేక |గంథశాలూ చాలా నవలలూ (|వచురించారు. “లతరూపాయలు వంటి 

చిన్న అనుబంధాలను కూడా నవలలుగా తీసికొచ్చారు. నవలావాజ్మ యాన్ని 

ఈ |గంథమాలవారు బాగా పచారంచేశారు. కొమరాజు లక్ష్మణరావు అంచనా 

(పకారం *“*ఈ [(గంథమాల |పచురణలో చాలా భాగం అనువాదాలు కాసీ 

అనుసరణలు కానీసు*=. అవీ బెంగాలి, కన్నడ వాట్మయాల నుండి. కొన్ని 
ల్ ఖు 

స్వతం[తాలు కిరాణా. ఉన్నాయ! మాతృమందరానికి రాసిన పీవకలో 

అన్నారు, లె పిజరబుల్స్, ఫాస్ట్ వంచి నటిని కూడా ఆనువదడించి (పచుకిం 

చింది |గంఖభమాణ. జతీయ భావాలూ, (వక్కతి వర్ణనలూ, శృంగార 

రస ఊద్దిపశల తో సుధ్య తరగతి వాష్తమూ, కొద్దిపాటి చదువూ 

సన్నూ. ౦ ఉన ఆడవాళ్లనూ ఆరోజుల్లో ఇవి దాగా ఆకట్టుకున్నాయి. న్ 

కొన్నాశృకు చందారెడి మరణించటంతో రాజమండిలోని అద్దె వల్లి అక్ష్యులణ 
క య 

స్వామి శతిలోకి వచ్చింది. ఆ_పెన కాకినా డ' కార్యస్థానంగా మరికొన్ని 

(ప్రచురణలను తెచ్చి మరుగున 4 పడిపోయింది. తెలు?చ రచయితలను నవలల 

ప్ప ంచడంలో ఈ (గంథమాల |వథావం చాలా ఊందనే అనాథి. అతి 

ధరకు ఎన్ మివణాల పు సకాన్ని అణాకిచ్చి వెళ్ళేవారు, దీనివల్ల రిక 

రకంగా సపలఅలంమే తేలికై అభిప్రాయ రూజా జనంటో కలిగందని 

కీ 

జ్ రో 
ప్రణా 

కంచుగోంటి పీతారామ స వాదం౦ం.51 
డు 

అ ఈ జ ఫలు 5 fa క 

చెలివాగు అచ్చారాజ్వు గోవ గుంది నత 

పోషవముడు. ఎర ఆన్తానకోవి వంగూరు సుబ్బారావుగారు. ఎరిబ్రరు* కలిసి 
be 

లం 6] శ్ "వ ౦ et 
ఎలో 

౦౮ £9 ల న్ షా 

రామవిళాచ గంథమాలనూ ఆరి శ జ=ల్లోనె నడిపారు. (ప్రభా తం వ౭ఏ (గంథా 

అను ఆచ్చిశారు. నవలల్లో (వచురిం చాలని) దృష్టి మె.దట్లో ఉదడదుకాన్నూ 
+ న 

స (గంఛథమా లవారు తర్వా చరాాత వాజ్యుయచర[త, సి తరి 
అలనే 

gl 

అధే ఇది el ఎమ ఆజ త అభా! నక * ప్ ఆం TTP (01 అంశణిాబచతా 1 చుం వఫెచు, 
woes 

ఆ ఇ # 

శా షా wel? 

ఖే 

క 
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ధర్మారావు, కృష్ణారావు కలిసి 1911లో వేగుచుక్క. [(గంథమాల 

"పె ప్టేనాటికి ఏర మననుతో విజ్ఞాన చం|దికా [గంథమండలి రూపురేఖలే 

ఉన్నాయి. విజ్ఞాన చం[దెకకు ముందు “కళాభిలాషక కావ్యమాలిక ” అనే 

(గంథశమాలను 1904 నుండి మారెపల్లి రామచంద్రకవిగారు విశాఖ నేంుంగా 

నడిపించారు. 52 

ఇందులో కవిగారి స్వీయ రచనలే |పచురించవారు. ఇది అంతగా 

(ప్రచారాన్ని పొందినట్టు లేదు. ఐతే ధర్మారాపుకీ విశాఖవట్నాసికి ఉన్న 

సంబంధం అప్పటికి (1911) కొద్దిపాటిదె అయినా త  (గోంథమాలిక 

విషయం వారికి తెలిసే ఉండాలి. 

దేవరాజు వెంకట కృష్ణారావు తము విద్యాభ్యాసాన్ని బొబ్బిలి, 

మ్మదాసుల్లో కొనసాగించి బరంపురం చేరుకున్నారు. పరవస్తు రంగా 

చార్యులు, వేదం వెంక|టాయకశాన్రిగార శిమ్యలు వీరు. మంచి పండిత 
అ మ ధా ఖీ 

Sa mn క్ర ఛే స్వ గట మం సాద మ గటి సం అ వళ me క్ కుటుంబం. 1గిరిగలో స్రీకాకుఃం జిల్లా వె ర్వతీపురం దగ్గర మృత్యుంజయ 

నగరంతో జ[న్చించారు. ధర్మారావు కన్నా మరు: ఉక సంవత్సరం పెద. 
లీ (టు 

యువకర క్రం, జాతీయణూవం, కార్యుదీమా, సంస్కార భావాలూ ఉన్న నచెట్టరూ 

బరంపురాన్ని సాహిత్యరంగంలో పెకెతారనే చెప్పాలి. 
ట్ జ oun తో 

111లో పీతిద్దరూ స్థా పించిన వేగుచుక (గంత మూలకు న్యాపతి ష్ భె 

రామానుజస్వాామిగార ధ్యకులు. వెంకటకృష్టారావు కార్యదర్శి. తాపీ 

ధర్మారావు సంపాద కులు.53 విజ్ఞాన చందిక వాళ్ళ (ప్రచురణల పరథితోకి 

దాని [హక్రియలను చేవడ్డామని భావించారు. సాహిత్యంలోకి అప్పుడవ్వుడెే 

(పవెశిస్తున్న నవలను (ప్రచారం చెయ్యాలనుపున్నారు. ను గంథమాల 

నముఖ్యోద్దేశాన్ని సంపాదకుడు ఈవిధంగా వివరించాడు. 

ఆంధులారా, 

ఆంగ్లేయ భాషా సంపర్క ంబున ననేక కోశారు WW EES TOUS 

దాఏర్భ వించుచుండుట యిల్లలెరింగిన విషవయమేకదా. అందున నిదినంబులతో 

సంస్క్టరణాభిలాష, యధికమగుచు బలుతెరంగుల చనుడా వెడదలుచుగన్నాచుం 

ఇట్టి సంస్క_ర కాక కాలంబున పూుూణభాషా వపరిచయంటబుగల మెమెల్లరము స్ 

(గంథమాలను స్థాపించుట లో మా ముఖ్యోద్దేశ మాం గేయ బాషా హాయ మున 

(బకతివర్హనలు, స్వభావనిర్మాణశోన్మెలనాదులు , జనసా మాగ్యూంశ ములు ఉ్ను 

గాగల  విషయంబులజెన్ని, |ఒయోజనకంబులును, లాథకరంబుయుగే?ఏ 

మారు+*లఅ గహర్చుటయేకాని వేరుకాదు. అరి మూ యుద్బెశము నొాననాగం బే ంరు 
Ge జు 



1952 ర-- వాచి మఘడఠిచంలుం. 
జాం 

9 ధర్మారావు - అన్నష 

10 ధర్మారావ్చు కుటుంబం. 1954 
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దోడ్సడుచున్న వారల భాషానురాగంబునకును, మాయందలి యభిమానంబున 

కును గృతజ్ఞులమై యుందుముో. 54 

దీనిలో వెల్లడైన “స్వభావ నిర్మాణోన్మీలనాదులు, జనసామాన్యాంశము' 

లన్న లక్షణాలను తెలుగు రచనల్లో (సవేశ పెట్టాలన్న ఆకాంక్ష ఇంతకు 

ముందు ధర్మారావు (వచురించిన “విన్నపమిన్న వచన రచనలో కనిపిస్తుంది 
(1911). ఆ ఆశయాలకు కార్యరూపమే వేగుచుక్క. (గంథమాల. 

ఘంటాన్యాయము 

ఒక చరితనుౌగీత మాలికలో బంధించి కథా సూత్రాన్ని ఏర్పాటు చేను 

కుని పిల్లలకోసం ధర్మారావు చేసిన రచన “మంటాన్యాయముి. దిన్ని రాయ 

డానికి రచయిత మనసులో టీజాలు 1915లో పడ్డాయి. రచనగా వెలువడింది 

మాతం 1917 ఆంధప్మతిక ఉగాది సంచికలో. తర్వాత దీన్ని “పాత పాళి 
ఖండకావ్య సంపుటిలో (1962) చేర్చారు. 

ధర్మారావు బి.ఎ.తో కృతార్లుల బరంపురం కళ్ళికోట కాలేజీలో గణితం 

అధ్యాపకుడుగా చరారు. _ తెలుగుకూడా బోధించేవారు. 191లతో తెలుగు 

రెండో పేపరు స్కూలు ఫైనల్ ఏద్యార్దలకి ఇవ్వవలసిన పరిస్థితి ధర్మారావు 

కేర్పడింది, వాసన రచన కోసం ఇంగ్లీమలో “స్టోరి పషోయమ్స్” ఉన్నట్టు 

తెలుగఏళో కనిపించలేదు. ['పాచీన కావ్యాలు వెతికారు. విద్యార్థుల స్థాయికి 

గిన పద్యకథలున్నట్లు వారికి అనిపించలేదు. చరితలోని చిన్న కథలను 
తీసికాని ధర్మారాపు, వారి సహాధ్యాయులూ, మితులూ కొందరు కలిసి వద్య 

కథలుగా మలిచి విద్యార్థులకు అభ్యాసం కోసం ఇస్తూండేవారు. ఆంగ్లంలో 

అయితే బ్లాంక్ వర్స్, చిన్నచిన్న అయాంబిక్, |టొకేయిన్ ఛంధాలు వని 

కొసాయి. తెలుగుకు ఆటవెలది _ తేటగితులు సరివడాయని ధర్మారావను 

కొన్నారు. ఆలాగే రెంటినీ ఉపయోగించి కొన్ని రాసి మృతుల పధ్య చర్చకు 

"పెట్టారు. అందరూ సెబాసన్నారు. 

(షి 

ఉల ఆ దశలో ధర్మారావు జ్ఞాపకాల దొంతరతో ఎప్పు 
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“సిసి పొదు కాకి యూరకే యిందణ 

నిచటికీడ్చి తెచ్చె నెంతబ సె” 

“నాదు నిదురపో; నాదు కార్యముపోయె” 

“రుంగిలి తిని [కెవి యమి చేయగలేక” 
“బాగు ఇసెసమ్మ పాడుకాకి” అంటూ మగా ఆడా తమ తమ 

సంఖావసిద్దమెస మాటలతో ఈసడించే దృశ్యాన్ని కళ క్రముందు చిితకారుడిలా 

నిలిపాడు. నిజంగా చిన్నతనంలో చ్నితకారుడుకూడా కదా. 

ఇండులో పాలకుల లక్షణాలనూ, చుట్టూ చేరే వందిమాగధుల పాటి 

అనూ, పజల సాధక చాధకాలనూ, భారతీయ శిల్ప నై వుణ్యాస్ని, దేశభకి 

వురకాల్సె విద్శావధానుం కావాలన్న భావాన్నీ తాను స్యయంగా ఆనుభవించిన 

ప్ప్రనిస్లూరా అనూ వ్యంగ్యంగా చితించి కృతకృత్యులు కాగలిగారు ధర్మా 
వ 

ఆ 
రట స్రీ 

తీ 

వుం ననర మొన చోట్ట స్పష్టతకోసం ఆర్షాంతరన్యాసాలంకారాలు మణుల్హా 
కులు (a 

సా. భామా _ భావం చాలా నసరశంగా చెట్టాపట్టాలేసుకుని చివరి వరకూ 

చడిచాయి. 

శుద విలాపము 

మరో కవిత “పోక వీలావము. ఇది 1917 ఆం[ధవ్యతిక ఉగాది 

సంచికత" (పచురకా చెంది. ఆప్పుడు ఈ కవితకు ధర్మారావు పెట్టిన చస్దైక 

“ఒక ఆవై యేడ్చుచుండెదు శకమ యీల 7) పేరు మార్చి దీన్ని 1979 "గో 

(గంథరూపంలో వచ్చిన “మబ్బు తెరలు” 

చేర్చాడు. దానికి “నా మాటి గా రచయిత “ఈ మబ్బు తెరలు ఖండకావ్య 

సంపుటిలో నావ్యక్తిగత విశేషాలకు (పాధాన్యమిచ్చానని”. ఆన్నాడు. అందు 
వఅన త ఖండిక రచయిత అనుతాపాన్ని పకటించేదే నన్నది స్పష్టం. ఎన్ని 

“విషయాంతర గర్భిత గీత మాలికో గా "పెర్కాన్నాదు. చీన్ని బట్టి ఇందుల 

ఏదో స్వ విషయాన్ని కూడా పాఠకులు అందుకోటా నికి (వయత్నిం ంచమని 

సూచించారు. 

అన్న ఖండ కావ్య సంపుటిలో 

>a rd IE Cea శచయయితకు ఏడుస్తున్న WO GEC స నానో 
| న్న తూ 
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నిర్మించిన మహాకవిసి మీంచిన జగదదీశుని గొప్పతనానికి ఆశ్చోర్య పడా 

ల్సింది సశ యు ఏడుస్తున్నా వా ? అంటాడు. 

దుఃఖం మరవటానికి ఈ లోకంతో అనేకం నీ చుట్టూ ఉండగా ఎందు 

కలా దుఃఖిస్తావంటాడు. ఈలోగా వకుల |వసక్తి తెచ్చి ఉదయం నుండి 

సాయంకాలమైనట్టు కవి సూచిస్తూ ఇంకా విచారించటానికి కారణం ఆడుగు 
తాడు. చీకటి పడిందంటూ వడవటం మానమంటాడు. సీ దుఃఖాన్ని పంచు 

కుంటాను నాకు చెప్పి కొంత దిగులు బరువు వదిలించుకోవచ్చునంటాడు. తల్లి 

దం|డులు వదిలేశారా ? పిల్లలు నిన్ను విడిచి పెట్టి వెళ్ళారా ? జంధువులకు 

రోగం రొమ్లూ వచ్చి బాధపడున్నారా? స్నేహితుడు నష్టేట్లో ముంచాడా? - ఆని 

తన ఊహాకొచ్చినవస్నీ చెప్పినా పలకదా శుకం. “వ్యర్థమె పొయె నా యూహ 

లన్ని యిచట ”"- అని బాధపడాడు. చివరకు “ఆ, మరచితిని నీపతి యేమి 

యైన, కూధ లను గూర్చుచున్నా డె? పల్కు. శుకమ +? అని ఆన్న వెంటనే ప 

“అదిగొ జలజల బాష్పంబు లక్షియుగము వెడలుచున్నవి .... సివంత వీఢథము 

దెలిసె'.. అని అసలు కారణం తెలిసిందని ఆ శుకాన్ని తనకున్న జీవితాను 

భవంతో ఓదార్చటానికి యత్నిస్తాడు రచయిత. 

ఈ లోకాన్ని గూర్చిన వేదాంతాన్ని బోధిస్తూ 

“నిరపరాధత సీవుండ బరమపాపు 

లైన పెరవారు 'సెప్పినయట్రి పల్కు 

లాలకించుచు యజమాని జాలి మాలి 

చాల కుందించుచున్నా డె” _ అని యజమానుల దయకు దూరమై 

నావా? అన్న సానుభూతిని |పకటిస్తాడు. చెప్పుడు మాటలు వినే గుణం యజ 

మానులకుండే సహజలక్షణం అని జాధపడవద్దంటా డు. 

శుకం గతజీవితాన్ని గుర్తుకు తెస్తూ “భవ్య భవదీయ జీవనఅ బవ్యయ 

మని, యందజరుదంద లోకవిఖ్యాతి గాంచి నెడిటుల నుండవలసెనే? పాడు 

కాల” మని తిడాడు. కాలచక్రంలో ఎగుడు దిగుళ్ళుంటాయని ఓదారుస్తాడు. 

అసలు తప్పు నీలో కూడా ఉంది. ఎందుకంటే “అటి యుత్క్బృష్ట రీతి నిన్న 

రయుచుండు, పదము విడనాడి యూతని పాలికరిగి'” ఉండటం తప్పుకాదా? 

ఇతని దగ్గర ఏ మచి గుణాన్ని [పోత్ళహింభే ఖక్షణముందని చెరావు. 
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రాగి డబ్బు 

ధర్మారావు సద్వే ఉదో గం ముగించెనుకుని ఏకళాఖపటి 0 నతు 

బాప్టిన్లు మిషన్ స్కూలులో అధ్యాపకుడుగా చేరాడు. గా హోందూలు 

ఉద్యమం ఆరంభమైన రోజులు. ధత్మాదాపు దృష్టిలో ఆనివిెసంటూ ఆమె 

కగోంతూలు ఉఊద్యమమూ ఆ కాలానికి బాలా అవసరం. చాతిని తమ దేశాన్ని 

తామే పరిపొలించుకోవాలన్న దిశగా ఇస్తున్న తంఫీదుకి ఉదంమం ఉపవపమోగ నీ 
పడ్తుందని నమ్మాడు. |జాహ్మణేతర ఉద్యనుకారులు దీన్ని కూడా (బాహ్మ 

అాధిక్కత కోసం ఆనిబిసెంటు ఎ లిన మరో ఎత్తు అని విమర్శించారు. ఆంగ్లే 

యులూ ఈ భావాన్ని పరోక్షంగా సమర రిస్తూ ఆనిబిసెంటుపూ ఆమె సహాచరు 

అనూ న. కాం[గెసులో ఓ అతివాదులకు ఈ ఉద్యమం కొంత 

ఉత్సాహాన్ని కలిగించింది. ధర్మారావుకు ఏ రాజకీయభావాలు లేకపోయినా 

తటస్టుడుగా ఈ ఉద్యమాన్ని బలపర్చాడు. 

అందుకు చందాలను పో“ససచేయటానికి తన విద్వారులను పురికొలా 

సాయంకాలం విశాఖలోని హిందూ దిడింగప రూంలో ధర్మారావు ఉండగా 

ఆ విద్యార్థులే వచ్చి సలుగురి మధ్యా కను ముందు విరాశానికి డబ్బా పట్టారు. 

చుట్టలకుంచుకున్న పెసలు తటబ్పంచి అదనంగా వెయ్యటా నికేం జేవు. అదే 

అంటే మరో మి|కుశు అక్కత చదువుకుంటూ “అంతకంటే మంచి పనికే 
స శ జర స, # 7? WRT a చ అతా విసనియూూగం అబవ్రుతూ ఉం. .౦ద ౧౧వ మంగా సు దాంతో పరువు టఅశతారు 
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ధర్యారాష ages తు రంలొడాయిుి. ఎంత పంములంయి నినన. శారు. ST 

per జా ~~ అ గా కా ల గులో ద ~~ విల ౯ fa et నరు ఆఖ ౨ బచ్లీంగు మను పదిలింది. అతి.న అన్నా అతని యన్ 
తన 

ళ్ er, Tee స్ కాం ఇ లే ఇ జి జల 

అన్నా ఇచత్యారావుతు.. అగ బాసం ఉంచని ౩ొండెగాడు ప్మ్యతిక ౨ తెలగ 
భౌ 

ఈ నాణెం స్వీయచరితను రాయాలని మొదలెట్టారు. ఎర్ర! 6 దీపావళి 
దోజులని. అదే రాగి డబ్బు ఒక చిన్న ఖండిక, మధ్య మధ్యలో స్వల్పంగా 

వచనం కూడా సాగి చంపుపులా ఉంటుంది. 
జా 
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ఇది ద్యాస తచన. రాగి ఖనిజం గని నుండి వచ్చింది మొదలు 

నావతెంగా మారి ఎంద రెందరి చేతుల్లో ఏయే పరిస్తితుల్లో ఏయే వనులకువపయో గ 

పద్దూ [పయాణించిందో చెప్తుంది. ఆదే విధంగా ఒక అనాధ శరణాలయం 

నుండి వచ్చిన పిల్లవాడు తన జీవికకు ఏయే మార్గాలు అనుసరించాడో కూడా 

చెపాడు. రెండర్దాలూ సాగుతూ కధను నడుపుతూంటాయి. అభంగ _ సభంగ 

ఇష లను రెంటినీ వాడుకున్నారు. పదాలకున్న రెండర్గ్లాలనూ ఉవమాగించు 

కున్నారు రచయిత. 

నీ 

న్నీ 

J 

UN 

ఓక సెద్దరాగిముక్క._నుండి క త్రిరించినదానిని తీసికెళ్ళి టఉందశాలటో 

నాలుగక్షరాలు ముదించి బయటపడేశాడు. ముందు ఓక (బాహ్మబుడు దాన్ని 

తీసి కెళ్ళాడు. అతడు పరమలోవి. పొట్ట రట్టుకుని జీవిస్తాడు. చళ్చినాడు 

కూడా దాన్ని దాచే చచ్చాడు. కొడుకుల చిక్కింది. అందులో ఒకడు 

వెలయాలికి ఆ నాణెం ఇచ్చాడు. ఆమె కల్లుకోసం దాన్ని అక్కడకు చిర్చింది. 

అక్క-డ కొన్నాళ్ళు, వస్తువుల దుకాణంలో కొన్నాళ్ళు, నె అంగడిలో కొద్ది 

రోజులు ఉంటూన్నా మథ్య మధ్యలో ధనికుల జేబుల్లో పడి నుఖంగానే ఉంది. 

ఒక పర్యాయం ఒక తాగుబోచు రొంటినుండి జారి రోడుమీద వడింది, 

దాచితో పిల్లలకు దొరికింది. ఆ పిల్లలు పంత వాడి దగ్గరకు ర్వారు. 

ఆఅక్క_డ్నించి సిగరెట్లు, వొడుము, దిడెము, ఇడ వస్తుపులకు, చిరుదిండి 

కోసం ఒక్క_క్షణం కూడా ఒకచోట ఉండరుండా తిప్పాడు. చివరకొక శ్రీ 

చేతికి చిక్కింది. ఇభారతడేశ దాస్యాన్ని విడిపించటానికి ఆ ఊరిలోని 
యువకులు విరాళాలు వసూలు శీస్తూంటే ఆ డబ్బాలో ఆమె వేసింది. అప్పుడా 

రాగి డబ్బు తన మననులో ఎంతో ఆనందాన్ననుభవించిండి. వంటనే దేశ 

ప్రజలకు తమను దేశ సేవచయ్యటా నికే ఎనియోగించమసి పజోధిన్తూ తన 

కథను రాగి డబ్బు ముగిస్తుంది. 

రెండో ఆర్థంలో అనాథధదడాలుడు - అతనికి చదువు “ప్పించి లోరంలోకి 

విడిచారు. పొట్టపోసుకోవటానికి అయిన పనులూ కాని పనులూ చేశాడు. 

చివరకు తమలాంటి యువకులను దేశ ్ససేవకోసన మే వినియోగించమంటూ నాటి 

భారతదేశ స్వాతం[త్య కాంక్షను వివరిస్తాడు. 
అడుగడుగునా ఆర్జాంతరన్యాసాలంకారాలు అ “దితృహీనుల దిదేమి 

జన్మమో, లోభి సమస్త భాగ్యములు లోకుల పాలనుశెన్టెయే సుమా, దర్శి 

యెజుగునె రుచులచందంబులిలను” _ కొల్లలుగా ఉన్నాయి. రచన చాలా 

సరళంగా ఉంది. తన స్వాతం|త్య భావన వ్య క్తికరిన్తూ “స్వాతం/త్య మిన 

నరుని [బదుకు మాన హాని" అని అంటాడు. 



పోలూ - పూలూ 121 

కథ మధ్యలో కవి కల్పించుకుని చదువరి సావధానము - జని అంటూ 

నాటి దేశ రాజకీయ పరిస్థితులూ, త్యాగ బుద్ధి అలవర్చుకోవాల్సిన ఆవశ్యక తనూ 

వెలడిస్తాడు, చివరకు __ 

భారతీయులార _ వేరండు, వేరండు 

మాతృ'సేవకిదియె మంచి సమయ _- ము అని అంటూ 

లెండు దేహంబులందున్న కండబలిమి 

వశమునందున్న |దవ్యంబు భరత మాతృ 

దివ్యసేవ'కె యర్పింవ దెగువ గలిగి 

కంకణము గట్టుడింక నే శంక వలదు _ అని |పబోధిస్తాడు. 

స్వార్ధాన్ని వదులుకోమని “స్వియ చింతల దేశంబు వృద్దియగునె'' - అని 

హెచ్చరిస్తాడు. 

చివరకు ధర్మారావు అభిపాయంగానే ఒక స్వరం వినిపించినట్టు రాగి 

డబ్బు చేత అనిపిసాడు. 

ఉండదు సీచ సేవ యిక నుండదు దుర్భర పాలనా జయం 

బుండదు దోషవర్తనము నుండది కే వ్యసనంబు నింతయే 

నుండదు సత్యవృ తికదురుండదు చితమునందు వ్యాకులం 

బుండ దికెటి పాపమునొహో _ యిక జన్మము ధన్యమే కదా 

ఇక దేశానికి స్వాతం్యత్య వాయువులు రానున్నాయనస్, నీచులైన ఆంగ్ల 

యుల కింద దాస్యం చెయ్యాల్సిన ఆవసరం ఇక ఉండదని అంటూ ఆశాభావం 

వ్యక్షవరుస్తాడు. స్వదెశవృత్తులను పోషించాలనసీ ఆ విధంగా మన దేశాన్ని 

మనమే సంపద్వుంతం చెయ్యాలనీ కవి ఉద్యో ధిసాడు. ద్వ్యర్థి (ప!కియను 

జాతీయ భాబాల కనుగుణంగా మార్చి రాసిన ఖండిక ఇది. భావాన్ని మాతమే 

(గహించి ఇంగ్లషులోని స్వీయచర్శితను (గహించి నూత్న భావాలను చొప్పిం 

చాడు. స్వీయ చరిత 1ప|కియ మీద మొదటినుండి ధర్మారావుకున్న అధి 
మానానికి ఇదొక ఉదాహరణగా నిల్చింది. ఇలాంటి భావాలతో హిందీలో 

కూడా ఏక్ ఘిసే 'పెసేకి కహాని అంటూ కర్ణ ఏర నాగేశ్వరావు వచనంలో 

ఓ కథ రాశాడు. అలాగే “సీక్కైకా ఆత్మకఖా' ఆంటూ ఓ కవిత కూడా 

హిందీలో కనిపిస్తుంది. ఆయితే ఇవన్నీ కాలానుకమంలో ధర్మారావు రచన 

తర్వాతివే. 
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కావ్యరచన 

విద్య చేత బట్టుకుని దేశమంతా తిరుుసతూ తగిన ఉదోగగం వేటలో 

వేసారుతున్నాడు ధర్మారావు. ముదాసులో న్చూయింగొటన్ కళాశాల మూసేసి 

నందుకు అక్క.డ లెక్చరరు పదవి పరిసమాపి చెందింది. ఆయితే అక్కాగే 

పరిచయమైన చుండి రాకుమారుడు మెనర్ ఆయినందువల్ల అతడికి గార్జియన్ 

ట్యూటర్ గా ఉండటానికి సమత్వం నియమిస్తే అంగీకరించాడు. నెల్లూరు 

దగ్గర ఉంది చుండి. కాపురం నెల్లూరులో ఉండి చుండి వెళ్ళొన్తూ తన 

బాధ్యతలు నిర్వ క్రస్తున్నాడు. ఇంకా కొద్దికాలంలో "ద్దకుమా రె "పెండ్లి 

జరగాల్సి ఉండగా ధర్మారాపు కుటుంబం యాతల కెళ్ళిరావటిం, ఆ వచ్చిగ 

కైపు ఈ ఇ : 
Haw త ఆట మ్మా సదు 

ఆకా 
ట్ల 

f ERI 0, గా గటా ఉంచిన గా మిత్రుడింట్లోో సుడే అది 
జ ఖై అజంత 

వు 
వన రు 

దొంగ లపాలవేడం జరిగంది. 

భార్య ఈ పగిస్టితుల్ని తట్టుకోగలదా? మతిిభవమణం తరాదుగదా? ఇక 

పెళ్ళి చేయటం (రూదుకి ఇప్పట్లో సాధ్యపడుందా* ఆనలే స్థిరమైన ఉద్యో 

గమూ  ఆడాంరుమూ లేనందువల్ల దాచుకున్న ది ఏం తేదు. ఏకా స ఉన్నా 

అదంతా ఇప్పుడు ఊడ్చుకు పోయింది. అసలే కరువు కాలం అందులో అధిక 

మాసం. పోనీ తానున్న జమీ ఏదన్నా భారీదన్నా ఆయితే కొంత వరకూ 

జమీందారు ఆదుకోవచ్చనుకోవచ్చు. కాసి అది గుడ్డికన్ను. ఆరెచినా మూసినా 

ఒక టే. 

ఇలాటి స్థితిలో సతమతపటువ్రుతూం"పీ కాసినాథుది నాగే? 

క ఆ. సంవతృరం గూడా తమ రచనతో ఆం|ధపతిక ఉగాది గుంచివ 

pe అల అమో ఆ 

నలంకరించమనిో సృయాగా ఓ అఖ రాశాడు. నామాన్యంగా థర్మారావు 
3 ప్ 
a రచనలు ఉగాది గంచికల నలకిస్తూనే ఉంటాయి. దీన్ని కాదగుగల మనన 

ఆ కాలంలో ఏ రచయితరూ ఉండి ఉండదు. నాగేశ్వరరావు చనువూ - అధి 

కారమూ ఆటు రాజకీయరంగంలోనూూ ఇటు సాహిత్యరంగంలోను నాగా 

చలామణీ అవుతున్న కాలం అది. దానికితోడు బాగా [పచారమున్న హృతికలూ 

ఛాలాకాలం భ్యదపరచుకొనే విఎవైన వ్యాసాలతో వల్ళ నంచికలూ ఆనాడు 
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ఎక్కువ ఉండేవికావు. అందులోనూ సాహిత్యపరంగా ఆంధపతిక ఊగాది 

సంచికలు తలమానికాల వంటివి. 

ధర్మారావు ఎలాగైనా రాద్దామనే నిశ్చయించుకున్నాడు. మనస్సుతో 

ఇంటి, డేళ పరిస్థితులు బాగా వరిశీలించిన మీదట "పెద్దనకో నమస్కారం 

పడేసి ఈ “కావ్యరచన” అనే బండికను పూరిచేసి ష్మతికకు పంపాడు. 

ఆల్లసాని పెద్దన చాలా గడుమవైనవాడు. రాయలనే నిలదీసి కొన్ని 
వస్తువుల జాబితా ఇచ్చి “ఇవి పటా. అప్పుడు కవిత్వం మాటెత్త” మన్నాడు - 

కవికీ _ 'పోషకుడికీి ఉన్న సంబంధం అలాటిది కనుకనే “నిరువహతి స్టలం 

బన్ని పద్యం చెప్పగలిగాడు "పెద్దన. ఈనాడు ఎందరు అలాటి స్రితిగతులను 

కోరుకొనేవారు ? అధవా ఆశించినా లభధిసాయనుకోటం శశవిషాణమే అవు 

తుంది. కానీ కవితారచనకు ““మానవ జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు పురి 
కొల్పు తాయన్న "ది ధర్మారావు నమ్మకం. దాంతోనే ఈ రచన చేశాడు. 

పెద్దన కోరికలను కోరాడం పే దేశ గౌరవం, వె భవం అంతలా ఉచ్చ 

దశతే ఉంది కనుకనే సాధ్యమైంది. అందరికి _ నేడు మనదేశమున్న బానిస 

బతు కుల్లో _ అద్ సాధ్యం కాగలదా? కానప్పుడు కవుల కవితకు (పేరణలూ- 

కావ్యాలూ కానరివా? “ఏ వెరగపున లాతి సత్క_వులు వల్వడ  గాంతురుదార 

కావముల్ ** కనుక మనకున్న వరిధిలోనే మనం రాయాలి అన్నాడు. భవ 

భూతి మాటను జొదల దాల్చి 

“దరలీ విశాల, కాలము తుచంగగ.” చది, క్రూ వసామ్ము యు 

క్కు_రుడును గల్లడేః కృతినిగాంచి ముదంబును బొంద? నేతి వా 

రరుసము నందకున్న జనె?” - 
అన్న నమ్మకంతో రచన నాగించాలన్న్నుడు. 

సమకాలమువారలు మెచ్చ్చటమన్నది ఎచ్చుటా లేదు పొమ్మన్నాడు. 

అంతేకాక నా రచన వాగంటుండా లేదా ? విగషాలేమైనా చెప్పగలనా లేదా ? 

అన్న అనుమానం రచయితకుంపే వదం నాగదని హెచ్చరించాడు, 

పూర్వక వులు మనల్ని చూసి 

చుట్టూరా తసిడే ఎలా కపిత చెపారూ అని. కనీసం కవితా _పేరకాలుగ 
నా 

జై 

గాలి తెమ్మెరలు, సెలయేళ్ళు, పికశుక 

0 

నోరు తెరవచ్చు - అందమెన (పకృతి 

లో 

కారకాలు రచాలు, అరువుల్యు.వద్యో ఖు 

నన్న్నెలవమ్మరా పమ లేకండా. స ఆధునిక కరవులు కొవ్యుర చను ఎలా చెయ్య 

గలరని “తొంటి కవీపలు సాటగూడదె *” అని వ్యంగ్యంగా ధర్మారావు ఎత్తి 

ఇంతలో తన ఇంటి పరిస్థితి నునను లో మెదుల్తుంది. 



124, తాపీ ధర్మారావు జీవితము - రచనలు 

“సిరి చిలబనవు్వపలున్, వలపుసేతలు, వన్నెలు.... 

విరవిర నిన్లై మాయమయి విన్నదనంబును గూర్పునింట సుం 

దరియు సుతాదులుం దమ మనంబులనున్న ఘనా రి మింగి” 

జీవిస్తున్నారు! “లేమిడి నేటినుండి” _ అయినా బతకాలి. బతుకుతున్నారు. 

“కఓర్పుతోడ దరహాసము సేయుచు" _ కష్టాలను దిగమింగి ఏడ్వలేక నవ్వు 

చున్నారు. 

“ఆకటంబొరలు పుతుల జాష్ప నిరుద్ద దృమలం 

బరపుచు నెతి యూఆడిల బర్కెడి సాధ్విని _ చూసే 

వెంటనే మనస్సులో భారతదేశం తళుక్కున మెరిసింది. శతాబ్దాలుగా సంత 

రించుకున్న సంపదను ఆం గ్రేయులెలా దోచుకుని ఆమెను 

“విలూన భూషయు విదూషిత తేజయు నై కుధార్తితో 
బరిభవమంది కుందునొక భాగ్యవిహీని”" _ గా ఎలా చేశారో 

'ఏరుకు వచ్చింది. వెంటనే గుండె చెరువై “....... నయనంబుల బాష్పము 

లూటలూరగా” _ విధి చెయిదాలను తలచుకొని కవి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఈ 

విషయాలన్నీ కవితకు | పేరకాలు ఏలా కాకుండా ఉంటాయి ? అని నిలదీసి 

ధర్మారావు |వశ్నిసాడు. 

కవి మనస్సులో భావాలు తెరలుతెరలుగా వస్తున్నాయి. పె భావన వూర్తి 

అయీ ఆవకముందే తన ఇంటి దుస్థితి కళ్ళముందు కదలాడి తన దశను 

ఇలా చెప్పించింది. 

““క రువలి వానకుం జడిసి క'పైదుటన్ బొడచూపునొక._ ని 

బృరమగు నమ్మకమ్ముగల పట్టున దా దలదాచి, యద్దిరా, 

శరణమునిచ్చె నీశుడని సంతసమందుచునుండ, ని 

ష్టురముగ నచ్చటి, శతి కఠోర విధంబున బెద్ పిడ్డు చె 

శ్చారబడి వానినొక్క-నినె చితవధంబొనరించి, యంతి కే 

తర విషయంబు లింతయిన దాకకయుంచుట గాంచి _ నాన 

నబ్బురమున (వేలు పెన్టై”. 

తన విషయంలో జరిగిందింతే కదా. తాను పెట్టిన పెళ్టైనే దొంగలెత్తు 

కెళ్ళారు గానీ ఆ మితుడింకునున్న మరే వస్తువునూ ఆంటలేదా చోరులు. 

కనుక మనిషికి సంభవించే పతి ఘటనా కవిత్వాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. 

చెప్పగల చావే ఉండాలిగానీ సంఘటనలకేం కొదువ. పెద్దన పద్యము ఎల్ల 

కాలాలకూ నప్పదు. 
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ఈ చిన్న ఖండికలో విధివిలాసం ఎలాంటిదో క్షణంలో ఓడలను 

బండ్రనూ, బండను ఓడలుగా ఎలా మారుసుందో ధర్మారావు సుందరంగా 

వృతాలనాధారం_ చెసుకుని చెప్పాడు. దీనికి సాధారణీకరణం ఆబ్బేలా చూడ 

టానికి నాటి దేశ స్థితిగతులను జోడించాడు. కవులకు ఎలాంటి సన్ని వేశా 

నైనా, ఎలాటి పరిస్థితుల్లోనైనా రాయగల శకి ఉంటుందని లోకానికి [పదో 

ధిసున్నట్టు కన్పిస్తూ “కావ్యరచని చేశాడు. 

ఆం థి తేజమ వందవంబరదికొనుము 

దాసుడి తప్పులు దండంతో సరి. చేసిన పాపం చెపే పోతుంది. దీన్ని 

తూ. చా. అనుసరించాడు ధర్మారావు. తోటివాళ్ళ గొప్పతనం గమనించే లక్ష 

ణం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది లోకంలో. ఇతరులు చేసేవని మంచిదని 

పిస్తుంది. మనవాళ్ళు అలా చేయలేరనిపిస్తుంది. పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి. 

ధర్మారావు ఉద్యోగరీత్యా తమిళ |పారతాలూ అనీ చూస్తున్నాడు. 

అక్కడి వారు తమ సాహిత్యాన్న్ సంస్కృృతిసీ ఉద్దరించటానికి చేస్తున్న 

కృషిని గమనించాడు. జాతీయ ఉద్యమం, పునరుజ్జీవన ఉద్యమం 

వంగ దేశీయుల కార్య వ్యగతనూ, ఆలోచనా వద్ద తిసీ దేశానికి తెలిపాయి. 

దేశాన్ని ఊపేసిన అన్ని ఉద్యమాల్లో నూ బెంగాలీల పాత అందరికీ తెలిసిందే. 

తెలుగువాళ్ళు మ్యాతం అవసరమైన విషయాలమీద కూడా (శద్ద కనబరచ 
రసి, మహాసభల్లో చేసే తీర్మానాలస్నీ ఆ మర్నాడే మరిచిపోతారనీ ధర్మారావు 

బాధ. ఇదంతా గతంలో “విజయనగరాంజనేయము' రాస్తున్నప్పటి కథ. 

అందుకే అందులో ఆంజనేయుడి చేత “ఆంధ తేజంబుగలదె యీ యవని 

నింక ?, సందియంబయ్యె” _ అని అనిపించాడు. ఇది నిజంగా ఆనాటి దేశ 

స్టితిని చూసిన భర్య్మారావు మనసులో కలిగిన నందేహమె. కాలం మారింది. 

దేశ జాతీయ జీవనంలో అనేక ఉద్య మాలొచ్చాయి. సమస్త రంగాల్డ్'నూ ఎమ 

రికి తీసిపోని అ్యగ్మశేణిలో ఆం'ధ[పజలుండటం గమనించాడు. వీటన్న్ని 

టిని మించి ధర్మారావులో పతి ఉద్యమాన్నీ తులనాత్మకంగా పరిశీలించటం, 

(సజల పాత నాయకత్వ లక్షణాలనూ ఆ ఉద్యమాలు తెచ్చిన అభ్యుదయాన్ని 

నగా అంచనా కట్టటం వంటి లక్షణాలు ఊన్నాయి. ఆప్పుడు తాను గతందొ 
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సందెహళ్చిదం.? ఆంపై్ల తశాన్ని నుంంచి ఇప్ప్విన భావాలు తప్పని అసి 

పించాయి. దెద్దుకోవాలనుకున్నాడు. ఆః “క్షమార్పణ రచన” చేశాడు. 

(దాహ్మబేతర ఊఉద్యనుం తార దశలో గాంఎని మహాత్ముడని చారు 

అంగీకతంచ లేదు. ఒక మహాసభలో మహాత్ముదని అనాలా వద్దా అన్న 

మ్హూంని కాడా ఇలరేగించ. కొన్నాక ఆ జస్టిను వర తమ వదికల మీదే 

గాంధీ చ్శితాన్న్న ఉంచం.౦ ఆలంభించింట అయితె ఇంతక అవద సిరా 

* న్ న యః అప్స్ శ జ క = న లా wee రలు తస రచన గాడు. ఆ ఊ లు భావాలున్న వాలఆయరంగల న స శి 

సమరం-వీటి వరకూ ధిర్మారాఖులో మిగిలన వారి కనా నా ఓ మ భాదాలుం డేప్. 

మొదిట్నుండీ ఆం రాష్ట్రం - ఆంధధ్రాఖమానం, ఇన అలు ము పరత నెట్టు 

ల్ 

అ 

తూండేపి. 1918 లో ఆంఫరాష్ట్ర వొంచి స. త్య ముఠళడీసు తాతకు 

రచనల్లో ఏ దోరూపంలో ఆ భావంమాడా చ్యోతకమవుతూవచ్చింది. అందుకే1౪0౮0౪ 

[ప్రాంతాల రచనతో ఆం|ధతేశాన్ని "సచెంచి ఆనుమానం_బాథ పద్ద విది 19928 

కల్లా దమ్ము చురుతచుసుంటూ “"ఆం(థ చేమ సస అగు క 

అన్న్నాగు. అ Are eer ఇ గం ou (మె? తం బం అ. 

జల్లా జ / 
ఆ 

షట sow an అనో | అ అధ ర కచ శక్ Han యు మ్య ఒం వదులం ఆంగ ల TR wed TH 

| హం. $4 Ee ఇ 1 షో . x 
అ తథ room SI డి CITT (ot! ( వం న ట్. wut గ భు é& ad) wh 

La 

స "జ 
నని ఆగంటుంచబ'డు. 

చం[తను మచ్చలు సమం. ఊతం సులి తప్ర్వుకొణ్బాతం. SL 
స 

ముల గవనముసడ వలమనముంచి, దండితాంాతి య. పిాలపము"” మ 

oe గ్యా గ గ జల, గ్రా గపోయాడ సరై డ్రి రాం గాది ము" ళీ డ్ యీ ఓ Quite wi OG C3) = టు దుం గే చి! ర అంట్ స్టా ఏట వస్తు 

కులం మనమనీ ఆఅముని ఆయుధపాబులమేనసీ, అద *ే,... బగంందొరతె, 

ఒరూచము ధాంకిత పొడుల నలఎవారమిన్నివావటమో _ అని భాంతి ఎరత్న ఎం చాటి 

చెప్తే? తు ఘుట్రాన్నిి తలచాడు. 
ర్స 

రా ఇటో తా లీ pon ఆ అఆ అంటీ a Tu an శ ళో దాని తర్వాత ఖభారతదశం “మ | శ అలగా ంల్రాంసిష శర లం పిడి 
pr] ల 

ఖు శశ RS ఖే గ న ఇ “ ష్ ais పుట మనజాతిని శాం ఏతం బఅయుగల అనేక్త చిహ్నాలు కల ee 

నిరి లం నాటి మగు (ప్రజలు (శ పిితితాతి గు నను కును 
న నూ 

లో న ఖో ఇ న * 

భక్ గై డఉనుండి తెలుగు సాహితం శఎంనాని? (వన ంసిళూ. గన అ సు 
బై ut) ch ww) Br 

baa ఇ pene 1 a రాల అడ సాహిదీ ఇ ద భవాణ్ను, భ భండనావర నుుదుల *. రకర ఒం కలం 
మ 

(నాటి వరా! ముహమ్ము చీయుల నెచుపెా? త “ల మెం TF gi దస్సుటం 
a టా ఇతి మ 

ఆచ అలో ఇ జ A అవే చేసూ నాడు వెలసిన సారస్వత వరిశమా* గణన చేశాడు. ఇక మిగిలింది 
—_ 

క అర్య తీ లు అలన క్ 5 ర అ తీ రాంయయల యుగం. “నవ్య భవ్య కావ్య ఎయూష a నం" ఇసినశ సమాజం ఆనాటి 
క ~~ ణ్ క్క a ఆ జై 

చని శ చ అచ మరొ లంచ repre (a ముందుగాగ," సూ షే 
ఇటో న జ్య ON 

స ఎయు డై? ప స్ MT క ఇ. 
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జరిగిందసి న్మరించాడు. అయితే ఇవన్నీ అంత ఉఊఉన్న్నతదళలోనూ వేర్వేరు 

రూపాలలో ఇప్పుడూ ఉన్నాయనీ, గమనించక పోవడం తన త ప్పేనస్ ఒప్పు 

కుంటాడు రచయిత. 'గతకాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్' అన్న 

నిరాశావాదంలో ఎవరూ ఊండకూడదసీ, అలా ఉన్నవాడు నిజంగా 'కించిజ్ఞ 

తన్ మించి నెంచటం కాగలదని అంటాడు. 

ఇకో తనకాలం నాటి ఆంధ రాజకీయ రంగమే కాకుండా ఇతద 

రంగాలు చూసినా అంతటి తెలుగువారి శెర్యమూ కనబడగలదని వవరినాడు, 

“అన్ని దిశలను మన్ననలంది యవని, నల్లుచున్న పి భఘుజబలంపన 
ap) ఇస్తా 

నానే ఆన కోడి రామూ రిని స్మరిసాడు. 

“అదిషతీయ పర్శాకమమరులు మెచ్చ, వాహావతక్షోణి బోరు ధైర్యంబు 

గాని, కశీతనగమంటి దీషి రాజిల్దుచున్న పాభవం” గణిన్తూ అల్లూరి నీతా 

రావురాజుకు దోనిరోగుతాడు. 

రాష్ట్రం పాలనలో ఉన్న వారినీ, *న్యాయశాలలనున్న యగాసనముల' 

నున్న వారినీ తలుచుకుంటాడు. - ఆ 

నాటి ప్పరా 1పాభవం నేడు కూడా ఇతర రూపాలలో ఇతది యుల 

కార్యాలలో ఉండనే ఉంది. 

“వూడజాలక జేలనె గోలువుంటి 

కికపుంబొర కసె నారోకనముల 

“ండదియం బంధకార మై కందుకొని ౨ 

కూగువోగు నెబుంగని పాడువంత”. చొ తాను ఇదివరికిటి 
ల 

కచ ళా నాం తఈపుంచమని అంటాడు. "పరోక్షంగా ఎవరై నా “భళశిభకి మా 

తాత అంటూ చేతుల కథలను చెప్తూ నిరాశావథంతో శాంటారేమోనని, అలా 

కాదు ఇప్పుడు ఆ శౌర్యం ఆడుగంటలేదనీ అంటాడు. చక్ళ.గి ఇ లిలో తేలిక 

ణో 

పెదాలలో అనం కళ్ళ పొరల తెరలు చించాడు థుర్మారాష్పు. 
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నా జన్మభూమి 

తొణికిసలాడే దేశభ కితో భారత |వశజానీకం దాస్యవిమోచనం కోసం 

ఉద్యమిసోంది. ఆంగ్ల వరిపాలనను అంతం చేయటానికి జాతీయోద్యమం 

పఠవళ్ళు తొక్కుతోంది. ఆసేతుశీతనగం త్యాగంతో ఊరకలెత్తుతోంది. 

ఆంగ్ల [పభుత్వం కస ఏ కొచ్చి పాటి సంసృ_రణలూ ఆ పాలకుల మీద 

సద్భావం కలిగించలేవనీ, జాతీయ భావాన్ని అడ్డుకోలేవసీ పతి సందర్భం 

రుజువు పరుస్తోంది. హోంరూలు ఉద్యమం ఆస్తి కాంగెను నడిపే సత్యా 

(గహోద్యమాలు గానీ అన్నీ ఆంత ర్ర్తీనంగా జాతీయణభావం, దేశభ క్రి ఏదో 

మేరకు కలిగి ఉన్నాయి. దాస్య శృంఖలాలను తెగతెంగెంచుకు తమతమ 

పరిభుల్లో నడుంకట్టాయి. 

విద్యార్హులో దేశభ కిని పెంపొందించటం చాలా అవసరం. రేపు 

రానున్నలరం పీరు. భవిష్యత్తుకు అధినేతలు పీరు. పిరిలో జన్మభూమిని 

గౌరవించాలన్న భావాన్ని (పోదచేయ కుం టే భవిష్యత్తు అయోమయం అయ్యే 

(ప్రమాదం ఉంది. అప్పటికి వందేమాతరం ఉద్యమం దేశానికి కొత రర్హా 

న్నెక్కి.ంచిందచి. “పరవాడ చేశభ క గేయం తెలు సవాడి గుండెల్లో మం (తంగా 

మోగుతోంది. తెలుగునేలతో కవి అనిపించుకున్న వాడల్టా దేశభ కి పూరత 

మైన కవితను రాసి తన పంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిం చాననుకుంటున్నా డు, 

రాయ్మపోలు వంటివారు తెలుగు జాతి చరితళలో ఆణిముత్యాల నేర్చి 

గత చరిత మనదని పురావెబవాన్ని భాగమని తెలుగసవోడి అన్ను 

తడున్నారు. 

అంతటి 

ఇారతదేశంలో ఏ (పాంతీయునికై ౫” ఉండా ee దర ర 1 

తన జన్మభూమి స్ (సాంత మైనా తన దేశ 
io 

“మె కావాలని ఆశించి 

ధర్మారావు ఈ చిన్న కవిత్తనా జమ్మభూమి వాశాడు. ఇది 12ికీ,దారతి 

నవంబరు సంచికతో “eee 

మొక్కలుగా ఉన్నప్పుడే వంచాలన్న నానుడిగా ఈ భావా స కర న్న్న న్యా 

దశనుంచే వారికి కలిగించాలి. పిల్రలకూ అ తల్హికే ఊన్న సంబంధం ఎరిగి 

నారు కినుక దేశభ కి భావన క సరకు ' నమ్మకం. తల్ది పిల్లలకు 



రాలూ = పూలూ 129 

పెట్టీ, తొలి గురువుగా మాటలు నేర్పీ, తనకు ఉన్నా లేకున్నా మంచిగా తీర్చి 

దిద్దే లక్షణం పిల్లలను మాతృభక్తి కలిగి ఉండేవారిలా మారుస్తుంది. దీన్ని 

ఆధారంగా చేసుకునే ధర్మారావు 

“ఆకలిగాకుండ నన్నంబు పెట్టి 

వలసినట్టుల గట్ట వస్రంబులిచ్చి 

చదువు సాముల నేర్పి సత్కీ. ర్రినిచ్చి 
నన్ను బెంచిన తల్లి నా జన్మభూమి” 

అని మొదలెట్టాడు, ఆప వదలు రా కుండారక్షిస్తుందసీ, చక ని (పక్భతితో 

న అన ఉఊంటోందసీ, కావలసినంత ఖనిజ సంపదనందిసోందని 

వర్ణిస్తాడు జన్మభూమిని. 
పధానంగా శాంతి, కమలతో కూడిన కార్యవాదిగా ఉండాలన్న 

భారతీయ తాత్విక చింతనకు బుద్దుడు - కృష్ణులను ఉదాహరణ గా తెస్తాడు. 

ఇక చివరకు, అష వకూ వర చాలా ఆనశ్యకం. నదె దాస్యం 

చెయ్యకూడదనీ - ఐక మత్యం పధానమనీ, ఈ రెండు నూతా లనూ కలిగి 

ఉండాలంటూ 

““పరులను యాచింపవలదు సుమ్మనుచు 

క్ నిలుకొమ్మనుచు 

బిడ్డలు సఖ్యంబు విడకుండుడనుచు 

నాకు జెపె ప్పెడి తల్లి నా జన్మభూమి” అని |పస్తుతీస్తాడు, 

తన శరీరంలో అణువణువూ తన ఊపిరులూది జీవాన్ని నింపిన తల్చిని 

ల వూజయే నాకు నిఖిల ధర్మములు 

నమ్ము నిన్ సేవింతు నా జన్మభూమి” 

అని ముగిసాడు. 

“జన్మ భూమిని పెంచిన తల్లి, నమ్మకపుకోట, 
ఆటలకు తోట, ధనంబుల సెసి, కొటారము, 

పాఠశాల, ఉపాధ్యాయురాలు”- అని వివిధ రూపాలలో 

అండగా ఉంటుందని చెపాడు. [ప్రధానంగా దేశాన్ని సంపద్వంతం చెయ్య 

టంలో ఐకమత్యం అవసరమని ఆంటూ అప్పుడు కాం|గాసులోని కుమ్ము 

లాటలూ, జస్టిస్ పార్టీలోని భేదాభి పాయాలూ, బ్రాహ్మణేతర ఉపంపిం 

పోయె (జాతీయ సమగ్రతకు విఘాతం కల్నించేే పోకడలను మనస్సులో 

ఉంచుకుని ఈ రచన ధర్మారావు చెసి ఉంటాడు. 

విద్యాలయాల్లో బాలురు చేసే దైవ పార్షన దెవుత్నె బచిలే స్తే పల్పల కొ 

కూడా అర్థం తాపసి = కనుక తేలిక పదాలతి చిన్నచిన్న వావాబు జి 
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రంంయ్యులాగ ప్రార్థన రూపంలో ఉండాలన్న ఆధి పాయాన్ని ట్ చిన్న, 

వీరికలో చెప్పాడు. అందుకే రాశానని అన్నాడు. 

తీక్కన పట్టాభిషేకము 

అధ్యాపకత్వం ఇర్మారావు చత చాలా (ప్రయోగాలు బయించింది. 

విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రచనలో సారళ్యం సాధించాడు. దేశ చరిత, 

హిత్య చరిత, వ కి, సరన్వతీ పూజ, కవి వూజల వంటి అనేక వివ 

యాలను ఎలా బో ఎ విద్యా రులను ణావిపౌరులుగా తీర్చిదిద్దటానికీ, అందుకు 

అన్ని విధాలుగా మ చెయ్యటానికీ ఏలుంటుందో ఆలోచించాడు. తన 

కవిత్వశ కిని ఆధారంగా తీసికొని ఆచరించి చూపాడు. 

ఇతర దేశాల్లో రాజకీయ, మత నాయకులకున్నంత గౌరవం సాహితీ 

అలాటి పరిస్థితే అక్కడ కొనసాగుతోంది. దేశం సాహితీ సాంస్కృతిక 

రంగాల్లో వెనుక బడ్డనాడు మరేరంగంలోనూ ముందుకడుగెయ్యలేదు. తన 

వారసత్వ్రబలాన్ని ఆలునుకోకుండా, దాని మహత్యాన్ని గురించకుండా 

అందుకు వేలాది కార్యక ర్రలు ఎప్పటినుండో పడ్డ శ్రమను ఆర్యంచేనుకోకుండా 

మాసవుడెపుడూ నిటారుగా తలెత్తి నిలబడలేడు. ఈ దిశగా విద్యార్గులనుండే 

రృషి ఆరంభం కావాలి. చక్కని వాతావరణంలో, ఆరోగ్యవంతమైన “దారితక 

అవగాహనతో వారికి కొత గాలులను పరిచయం చెయ్యాలి. శుభమైన రకాన్ని 

ఎక్కించాలి. ఆండుకు గతంలోని మేలిమిని చార్మతక దృష్టితో పరిచయం 
ఇయ్యటం చాలా అవసరం. 

బేల లకూ ఉంటుందని ఆయాదేశాల చర్మితలు చూసే తెలుసుంది. ఈనాటికి 

ఇది బాగా తెలిసినవాడు గనుకనే తన కు మారు ఆలంబనంగా తీసి 

కోని పిల్లల కర్ణమయ్యే పదజాలంతో, తేలికగా గరుంచుకోవటానికి వీతెన 

ఛందంలో ఆదీ పాడుకోటానికి పిలుగా సాహిత్యచరితలో తిక్కన కథను 

తఆర్చాడు. ఈ రచనకు ఆరంభం వ 1౪922.16923ఏ ఆయినా ఆచ్చుకావటం 
19౮2 సమిదర్శిని ఉగాచి సంచికలోనే. వ్యతికలో అచ్చుపజ్జ్డనాటి దీని శీర్షిక 
“అవపూవ్వు పెట్ట రాట షసృకము అయితె ఆద పాత హాళీలో ముుచణ కనక 
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“తిక్కన పట్టాభిషేకముగా పరిణమించింది. దీనిని నెల్లూరులో జరిగిన 

తిక్కన జయంతిలో చదివాడు. 

“ఆం|ధులు రండు మా యన్నలు రండు 

తెలుగుతల్లి గ నెంచు దీరులు రండు 

వాడ వాడల తెల్లువా రెల్ల రండని పిలుస్తూ ఆరంభమైన ఈ 

ఖండకృతిలో కవుల గొప్పతనం, వారిలో తిక్కన [పాశ న్యం, ఆయనకు 

జరిగే పట్టాభి షేకం కోసం నిర్మించిన భవనాన్ని వర్ణిస్తాడు. అందులో తిక్కన 

కూర్చొనవలసిన సింహాసనం, అందరికి పంపిన అహా్వానం, తిక్కన భారత 

రథం మీద సభకు రావటం, ఆరథంలో తిక్కన కూర్చొన్న వైభవం, ఆయన 

గుణకీ రనం, పట్టాభిషేక మహోత్సవం, శారద వచ్చి ఇచ్చిన ఆశీర్వాద 

దృశ్యం, ఈ సందర్భంగా ఆంధ నోద రులు తీసుకోవాల్సిన దృఢ (పతిజ్ఞ 

తదితరాలు వర్ణించడం జరిగింది. 

కవి గాప్పతనాన్ని వివరిస్తూ. 

“ఏ యుపాయము మదినెజుగని వేళ 

చెవిలోన మార్గంబు సెప్పగా వచ్చు 

నీతుల మరి మరి నేర్పుచునుండు”” 
కష్టాల సమయంలో ఆదుకొనేవాడంటాడు. కవికి చావు లేదంటూ. 

“కలకాలముండు నిక్కవిరాజు ధరను 
మృతి నెన్న డెలుగని బతుకుగలట్టి'' 

వాడని, దివిజసమానుడని |పస్తుతిసాడు. రాజభక్తి, దేశభ క్తిలాగా కవిభ కిని 

(ప్రదర్శించటం |పతి వ్యకికీ చాలా ఆవశ్యకమని చాటుతాడు. 

భవన నిర్మాణమంటే సాహితీ సౌధం. అందులో శ బ్దాలకున్న కష 

నుపయోగించుకుంటూ. గుజగౌరవలు, నీరన భావం,అనర్ధ పదార్దాలు, భావం, 

కవనం, వృతాలు, చక్కని శైలి, శిల్ప చాతుర్యం, కల్పనలు, నాతి గూఢాలైన 

నవ్య భావాలు, పాకాలు, రీతులు, వివిధ రసాలు, అలంకారాలు, నడకలు, 

శ య్యలు అనే సాహితీ ద్రవ్యాల నుపయోగించి చాలా అందంగా భవన 

నిర్మాణం సాగిసాడు ధర్మారావు. భవనాన్ని సంస్క_రించాలంటూ 

““చాలిన మట్టుకు సంస్కృతం బగుచు 

ముద్దులొల్క_గ నిండు ముదిపెముత్ నసూపి' 

సద్వాంగశోభితంగా, సలక్షణ పూర్వకంగా పటా ఖిషేక సౌధ సిర్మాణం షస 

చెయ్యాలని అంటాడు. 



dew క క్ష 

భారత రథాశీనుడై తిక్కన రావటాన్ని అతి విపులంగా వల్లందాడు. 

భారతంలో ఉండే లక్షణాలన్ని రధం పదంగా అప్వయించాడు. చ రథం- 

జంటలు: నూలివో కులుచో. వినత రో కతత 

వన్నె తగ్గకయుండ వమ్ముగాకుండ 

వేలు లక్షల యేండ్రు వెలయగాదగిన 

స్త. పదడార్శముతో గ ట్రిరిద్దాని”” 

ఆని దాసి సార్వకాలీనతను, సార్వజసీనతనూ చెప్తూ 
6 

కతంబను పేర డుస్తుతెిగాంచు I 

కాూాదతంటను తే 

ఎ న wn ఆః లాపీ ఇల ఖో 
బరులు చలు ఉం wot శొళాంచుదెియు 

ఆని ముగినాడు. ఈ సందర్భంలో భారతంలోని వివిధ రసొలూ ఎంచ 

యోచితంగా, సవమరవంతం౦గా నిర్వహించినట్టు కనిపిన్తాయో ఒప్తూ- 
యఖ అయన 

F 

©, te 

VY టో 

- 

శో 

“హాస్యరసంబటు నలరు వర్ణముల 

నినుపబొమ్మలను నవ్వించిడు రీతి 

అంటూ చక్కని ఉదాహరణలిస్తూ పోతాడు. 

ఇక తిక్కన రూపురేఖావిలానాలనూ, గుణవిశేషాలనూ కొంత వర్ణించి 

చివరకు 

“వినుగెలుంగని నద్వివేకి ఒధుండు 

నతని వర్ణింప కారతమగుంగాడెి” అని తన ఆసమర్థ తను 

వ్యంగ్యంగా వ్య కపరుసూ ముగిస్తాడు. 
ఈ ఉత్సవాన్ని ఆకిర్యదించి కిరీట ధారణం చెయించటానికి సాజాతూ 

శారదాదేవే వస్తుంది. ఆమెకి ఉంటాయనుకున్న నాలుగు చేతులకూ ఒక్ 

నారి వని గల్లటం బహుశా ఆనాడే కావచ్చు. 

“దేవి 

కరముల రెంట నుందర కిదిటం. 

కవిరాజ సన్మ సక పశ న్తంబు 

దివిజ నిర్మితము, సంటప్యమానం౬ం 

నాక దాని దిక్కున యు తమాంగము 

నుంచ జూచినువార లుబ్బీ మళ్ళ్శంగ 

మం౭వి రెండు కరముల గుణియుచుశుంచే 

కలరా నుహుము అకయములై Te 

ఊక పేధంగా ఖారత ఆని కాద కక మాన్ని ముగిస్తుంది. 
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ఇంతటి గొవృు సాహితీ బంధువుకు, కవిఠాజుకు జరిగిన నన్మాస 
సందర్భ౦గా- 

““ఆంధ సోదరులార అందబు మీరు 

తిక్కన వాక్కులు తృష దీజ నెపుడు 

పారాయణము సేయ బాస చేయుండు 

తనయందు భక్తియే మన గౌరవముగ 
బరికింవ సుస్థిర భావంబు గనుడు'” 

అంటూ శపధం చేయమంటాడు ధర్మారావు. [ప్రాచీన సాహిత్యాధ్యయనం 

నేరం కాదసీ, అందులోని వివిదాంశాలు తెలుసుకోవటం ఆవసరమనీ, ఆవిధంగా 

ఉన్నప్పుడే మన సాహిత్య పునాది దృఢంగా ఉంటుందనీ ధర్మారావు 

నమ్మాడు. అదే బాలురకు బోధించటం అవసరమని ఇలా రాశాడు, 

దోకియానము 

చరితను చరి[తగా చద వటంవల్ల కొంత విసుగే కలగవచ్చు. చెసే 

తీరులో చెప అందరికీ నచ్చుతుంది. అందులోనూ కధలే చెప్పటం, దాన్ని 

కవిత్వం పంచదారవూతతో నింవటం వల్ల ఇక పాఠకులను చదివించకేం 

చేస్తుంది. ఆ కిటుకు తెలిసిన ధర్మారావు దీనిని ఉపయోగించాడు. చర్మితమీద 

వీరికి అభిమానం కలిగించింది గిడుగు రామ్మూర్తి. పర్హాకిమిడిలో ఎఫ్. ఎ. 

చదువుకుంటున్న కాలంలో ధర్మారావు 'పైత చరి|తలో ఆధికారికంగా వచ్చిన 

(గంథాలన్ని చదివించాడు. ఆ రితను తేదీలూ, దండయాతల జాబితాగా 

కాకుండా ఏ విధంగా ఐప్పే కోతల గుండెలకు హత్తకొంటుందో గిడుగు వారి 

కూఠం చెప్పే పద్దతి నుండే ధర్మారావు నేర్చుకుని ఉంటాడు. ఒక పుస్తకాన్ని 

ఎలా చదవాలో గిడుగువారు సొంత (గంథాలయంనుండి పుసకాలిచ్చి ధర్మా 

రావు చేత చడివించినప్పుడే, గీతల్లేని పంక్తి కనబడక పోవటం ద్వారానే 

తెలిసుంటుంది. ఆ అనుభవాన్ని పది మందికీ వంచాలి. ఎలా ? ఇప్పటికే 

దేశ చర్మితనూ సాహిత్య చర్మితనూ కవిత్వపరంగా చెప్పటంతో ధర్మారావు 



గాం గాం దాకాడు. 

దంర్కాడు సంస్థానం తమిళ |పాంతంలో ఉంది. అక్కడ ధర్మారావు 

పనిబస్తున్న్న కాలంలో సాగిన రచన ఇది. అంటే 1925 కావచ్చు. అప్పటికి 

జస్టైస్ పార్టీతో సహా దేశం యావత్తూ గాంధీని మహాత్ముడు అంటున్నది. 

సత్యా! గవోద్యమంలో దేశం మొత్తం నిమగ్నమయ్యేలా చేశాడు గాంధి. 

అతని బోధలను జాగ తగా అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడూ దేశ దారిద్యాన్ని 

గఏరించిన ఆయన ఉపన్యాసాలను మననం ఇసుకుంటున్న్నపుుడూ ఈ 

రచన చెయాలనిపించిందని ధర్మారావు దీనికిచ్చిన టుప్టీకలో రాశాడు. 

ఆర్యులు మన దేశానికి రాకముందు నుండి, ఆంగ్రేయులు మన దేశాన్ని 

దోచుకుంటున్న కాలం దాకానూ, గాంధీ భావాలూ - రాట్న్నమూ దేశానికి 

స్వరాజ్యమిప్పిసాయని దేశ (ప్రజలు నమ్ముతున్న దశ వరకూ ఘట్టాల వారీగా 

ఇందులో వర్ణించాడు. ఆయా ఘట్టాలను ఆవిష్కరించడానికి ఆకాశ యానంత్రో 

పూవు జారటం వెలుగు రావటం ఆ వెలుగులో ఆ ఘట్టం కనరావటం అనే 

“'నుక్నిక్” ఉపయోగించుకున్నాడు. తాను చూసింది వర్ణించి నిజమైన కవి 

అనిపించుకున్నాడు. ఎందుకం టే లాటిన్ భాషలో వేట్ అంటే కవి. అంటే 

చూసేవాడు. కవి చెయ్యాల్సింది మూలంలో కల్పన చేయకుండా దాన్ని చెప్ప 

కంలో సౌందర్యం కోనం కల్పన చెయ్యచ్చు. 

“ఉన్నది కన్నటు [(వాయుట 

కన్న గవికి మేలు లేదుగద” 

ఆని అంటాడు ధర్మారావు. అనవసరాలంకారాలు బరువులౌతాయనీ అంటాడు. 

గాంధీ భావాన్ని స్మరిస్తూ తృపితో కళ్ళు మూసుకుంటే వచ్చిన కలలో కని 

పించిస దృశ్యాలను చెప్పాడు. విమానాన్ని గూర్చి వవర్షిన్తూ చాలా సరళంగా 
పూర్వు కవి రచనను స్పురించేలా - 

“సారథి సున్న, చక్రముల సంగతి శూన్యము జెక్కు_లుండునా 

దాదియుంగణడు, యూమహు. విధాసిముహడత హుళిక్కె న్రైద్ఫు దా 

ధారము లేదు కీళులును దం్యతులు నారయ బూజ్యమైన సం 

చారము జేయ దై కెగసె జయ్యన నద్ధి వియ త్రలంబు నన్”. 

ఆని ఉపాపరు. ఒకొగ_-క్క_ పువ్వును రాలుసుంకే - వేదాల్లో వర్ణించిన రూపాల్లో 

దస్యుల చర్యలనూ, ఆర్యులు తమ వస్తువాహనాదులూ సం|పదాయాల తో 

భార తదేశం రావటం, |క్రీ.వూ. 486 ప్రాంతపు పారసిక చక్రవర్తి డెరయస్ 
SES స్? గ్రల్రో అలెగ్గాండ రు చండ యాతా, పురుషోత్తముని ఎదురు 
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దాడీ,చం|దగుప అకోకుల కాలమూ, పిశాచ పుతులని గిబ్బన్ తన “రోము 

నాశంిలో వర్ణించిన హూణుల ఆనుహెానులూ, కీ శ. 11వ శతాబ్రి 

గజనీ దండయా!త సంపద కొల్చ్పగొట్టటం, 1వ శతాబ్ది మహమ్మదు గోరీ 

కృతా్యలూ తైమూరు ధన సంపాదనాసరళీ, మొగలాయీల ఐశ్వర్యమూ, 

1రివ శతాబ్ది నాదర్షా |పజా పీడనా కాలం, భారతదేశాన్ని “వరాల తీగిగా 

భావించి బుడతకిచులు, హులిందులు ఆంగ్లేయులు, పరాసులు, వరక సంఘాల 

రూపంలో వచ్చి చేసిన దోపిడీ, అన్నిటిసీ ఒక డాక్యు మెంటరీగా ఈ 

ద్యోయానంలో వర్ణించాడు. 

ఇంతటి దోపిడీకి భారతదేశం గురైనా భారతీయులు మిగిలిన దాన్నే 

సంచుకుంటున్నారని 

కర్చా క్ర స్రాకతి బరువుల బీమలు 

కుటిలగతిం గొంచుబోవు గుణలేశము” లంటాడు. 

భారత దేశ గత వైభవాన్ని వర్ణిస్తూ 
““ఆకొను నెల్లలోకముల కన్న మవారిగ బెటి నాకముం 

దాకు ననేక శాఖల సనాతన సత్క_ళలుట్టగా దివిం 

(బాకుచు బూర్ల శోభ దనసివాజెడు గట్టి వరాలచెట్టు' __ అని 

పౌంగిపోజాడు రచయిత. ఈ విధంగా నేటి దేశస్థితిని ఫై 

“పొలమునెపుడొ దిష్షిబొమ్మకు గట్టిన 
చింకి పాతయైన జిక్కుననుచు 
దొంగిలించి మానముంగాచుకొనునట్టి 

కటికి లేమి గాంచగలనె నేను” _ అని వర్ణిస్తాడు. ఇంతటి 

దుర్భర దారిద్యాన్ని కళ్లకు కట్టినట్టు వర్ణించడం ధర్మారావు కే చెల్రింది. ఎందు 

కంచె సంపదకున్న రెండంచులూ చూసిన వ్యక్తి ఆయన. మరికొన్ని దుర్భర 

దృశ్యాలను వర్ణిస్తూ ఇవన్నీ నిజమైన దేశభక్తుడికి “దేశభ క్త నయనాళి నిపిడిన 
కంటకాకృతిన్” ఉన్నాయన్నాడు ఇక నీ దార్నిద్యం చూడ లేక పువ్వులస్నీ 

ఎ తేయబోతే చేతిలో పు సకం, తానూ, చెరిగిన కలా నిలిచిందిట. ఆయితే 
మరి ఈ దారిద్యాన్ని నాశనం చేయగల ఉపాయమెదైనా ఉందా అంటే _ 

“చటుల దర్శిదతా సమ విషాదము నాశమునంద మండు నా 

కటిపెనుచిచ్చు లారగ దిగంబర దుస్పహ దైన్య పృత్తి యొ 

కుటు మటుమాయమై చన జగందు విడంబనలేని శాంతి దో 

గుట గన జ కరక సమకూర్పుతి' - అసి ఆకాభావం వ్యక 



వీటన్నిటికీ “చకం అడేయం లని దాని భావం. అంటే రాట్నమే 

“, డాలప్య నిర్మూలన కు సాధనమని ధర్మారావు ఉద్దేశం. 

రః రచన చేసిన కాలంలో జస్టిసుపార్టి అభిపాయాలు (క్రోమ్మకమంగా 

ధర్మారావులో తొలగిపోవటం ఆరంభించాయి. గాంధీ భావాలు స్మరణీయా 

లన, రాట్నం' సంపదుత్ప తికి ఆదారమవుతుందనీ ఒక |వజాస్వామికవాదిగా 
ధర్మారావు మనసులో ఏమూలో ఉంది. దేశ్నపజాసీకమంతా ఈరపన 
నత్యా(గహ మార్గంలో పోతుంటే జస్టిసుపార్టి దాన్ని కాదనటం సబబేనా అన్న 
ఆలోచన కూడా వీరిలో అప్పుడప్పుడూ కలుగుతూండవచ్చు. లేకపోతే 

గాంధీ _ హపాందీ _ ఖద్దరు టోపీలను అసహ్యించుకునే శిబిరంలో ఇలాటి 

భావాలు రావటం అంటే మార్పుకు గురౌతున్నకాలం అది. అయితే ఈ 

“చకరక్షి అంే చర్జా అనీ, *దివ్యగంధి అంటే గాంధీ అన్న అ ధోజ్ఞా పిక 

లను రచయిత ఈ “ద్యోయానముి తొలిసారిగా 1925 ఆంధపతిక ఉగాది 

సంచికలో ప్రచురణ అయిన సందర్భంగా "పేర్కానకపోవటం గమనా ర్షం. 

అతి సుందరమైన రచనగా సాగిన ఈ చరితాత్మక ద్యోయానికి 

జారిఒరుట్, ఎచ్చిస్టన్, ఫెరిన్హా, బిఆర్, గిబ్బన్ల రచనలూ మరికొన్ని 

ఆధారాలని ధర్మారావు రాశాడు. చరితను కవిత్వంలో పెప్రై పద్దతిలో 
మార్గంవేసినవాళ్ళ పంక్తిలో వీరికో పెద్దపీట వెయ్యాలి. 

అతరశారదా (పశంన 

ఒక సందర్భంలో రావుబహదూర్ బరుదాన్నిపామం టె వద్దన్నట్లు 

తిరుమల రామచంద్ర కిచ్చిన ఇంటర్వూలో ధర్మారావు ఆన్నాడు. (1972, 

ఆం(ఫ[వథ). ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి విరుదాలు చాలా మందికి దశల పర్షలా 

చలామణీ అవతూండేవి,. తర్వాత వాళ్ళూ వీసా సన్మానాలు చేసి ఏవేవో 

బిరుదుల్హాటివి థర్మారావుకి తగిలించారు. కాగు ఆస్ని కాదని ఒక్క బిరుదాన్ని 

మాత్రమే తన రచనలమీద వాడుకున్నాడు ధర్మారావు. అదే “ఆం|ధవిశారడి 

అన్నది. ఈ బిరుదును అష్రేపెట్టుకోటానికి ఓ కథ ఉంది. 

1926లో ధర్మారాని ఊర్వాాడు జమీందారు దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు, 

ఆ ౬ఒమీండాడి తెలుగు-అచవం అన్న జేదం తేకుండా చేవీ నవరాాతుల 
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సమయంలో వండిత గోమలూ, ఉఊపన్యాసాలూ ఏర్పాటు చేసి అందర్నీ నన్నా 

నిస్తుండేవారు. ఆ నేంవత్సరం శృంగేరీ పీఠాధిపతులు జగద్గురు చంద్రశేఖర 

భారతీ శంకరాచార్యులు ఆ ఊత్సవాలలో పాల్గొన్నారు. 

ధర్మారావు అప్పటికి కొద్దికాలం నుండి తెలుగులో ఓనమాలు ఎలా 

వచ్చి ఉంటాయి, ఆక్షరాల ఆకారము, ఉచ్చారణ వంటి వాటిని గురించి శాస్త్రే 

యంగా పరికోధిస్తూ కొంత సమాచారం సేకరించి ఉంచుకున్నాడు. సమయం 

సందర్భం రాక దాన్ని ఒక రూవంలో చెట్టి [ప్రచురించలేదు. చ్మితలిపినుండి 

నేడున్న సుందరాక్షరాల వరకూ ఆయాకాలాల్లో వచ్చిన మార్పులతో పరిణా 

మాన్ని వివరణలతో వ్యాసంగా రాయదగిందే కాని మరో |హకియలో ఇము 

డదు ఇది. అయినా కష్టతమమైనా పద్యాల్లో సరస్వతీ సోతరూపంలో [పయ 

త్నించి రాస్తే ఎలాగుంటుందో చూద్రామనుకున్నాడు. మన పూర్వీకులు ఆనేక 

శాస్తాంలను సైతం పద్యాలలో బంధించిన విషయాలు మనకేం కొతకావుగదా! 

అని సాహసించి ఈ ఊత్సవాలేరణతో 'అక్షరశారొదా [(పశంసిను రాశాడు. 

పండితుల, శం గరి పీఠాధిపతుల సమక్షంలో చదివి వినిపించాడు. సర్వులూ 

శాబాసన్నారు. జగద్దురు చంద శేఖర భారతీ శంకరాచార్యులవారు పట్టలేని 

ఆనందంతో ఒక పట్టుశాలువా కప్పి “ఆంధ విశారదాి అని సంబోధిస్తూ 

ధర్మారావును ఇతో ధిక మైన కేరి ఆర్జించమని వెన్నుతట్టారు. 

ధర్మారావు తర్వా తర్వాత “రక వర్షానికి చెందిన మతాధిపతుల 

కోటలో పాగా వేశామన్న దానికి గుర్తుగా దీన్నే ఉఊంచేసుకున్నా' నని మితు 

అతో అంటూండేవాడు. 

లిపిశాస్త్రం చాలా గటిది. దీన్ని పరిశోధించేవారికి అనేక అనుబంధ 

విషయాలు తెలియటం అవసరం. అయినా వారాన్నందుకోలెరు. హరప్పా, 

మొహంజొదారోలలో దొరికిన విళ్ళ్శల'పెని లిపిని ఈనాటికి చదవటానికి శాస్త్ర 

వేత్తలు సతమతమవుతూ తీవంగా కృషి చేస్తున్నారంచే దీనిలో ఉన్న (శ్రమ 

ఆర్హమవుతుంది. ఈ పరిశోధనలో ధర్మారావు అప్పటికి తన కందుబాటులో 

ఉన్న (గంథశాల నవలోకించిన పరిజ్ఞానంతో దీన్ని రాశాడు. 

ఇందులో కొన్నిటికి కొత్త అర్హాలి స్తూ అన్వయం చేశాడు. _‘'ఎణాపాణి' 

అంటాముగానీ “పుసకపాణి' అని మొదట _పార్తనతో అనం. కనుక ఆదిలో 

అక్షరం శబ్దమయ మనీ అందుకే వీణను సంకేతంగానూ, ఆ తర్వాతే అక్షరం 

ఆనీ అన్నాము- అంటే ఆకారం వచ్చిందనీ ధర్మారావు వివరణ. ముచేము ఖే 

సరస్వతి అన్న దళ తొలిడి అనీ ఆకారంగా రెండో దశ ఆవిర్భవించిందసీ 
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) శవణంలో మూడు రకాలెన లోపాలున్నాయనీ వాటిని సవరించిన 

వ. గ ఆవక్యక మైందసీ అంటూ - 

న స్ (శోత లతొకేయడం గలియు : నావశ్యంబునుచే 

2. శేముషియుక స్ఫూర్తికి దత్ _ప్రచారమున గాలోద్శగవిచ్చిత్తి 

తి. యాక్షోత్తంబుల్ బహుజిహ్యూలంగను ననత్యో[దేకమున్ -అని వివరణ 

లిస్తాడు. 

మతానికి సంబంధించిన తాం|తిక వ్యవహారాలలో అనేక మార్పులనూ 

ఈ ఆక్షరాలు పొందాయి. మొదట ఈ పరిణామాన్ని అక్షర రూపం ఎలా 

సంతరించుకుందో వివరిసూ ఫినిషియా భాషలో '“జెత్” అంటే గోడలున్న 

యిల్లు. బిత్, బెత్, బి గా, బె గా మారింది. అదే బి అనే ధ్వని. దీన్ని తెల్పే 
రూపం బిత్, నీటా గా అయింది. ఆలాగా ఆల్ఫా, కీతూలని చెప్తూ అస్పీరి 

యాలో అక్షరం చెక్కేదాన్ని “లిఖున్' అంటారనీ దాని నుండి లిఖ్, లేఖిని 

వంటివి వచ్చాయనీ చెపాడు. 

"పేపర్ అని ఎలా వచ్చిందో, వర్ణ మని అన్నదెందుకో చెబుతూ లిపి 

అన్నది |పాచీన వ్. తొలి అక్షరాన్ని ఆలిఫ్ అనటం ద్వారా వచ్చిందనీ 

పుస్తకమన్నది “పొస్స్ అత “తోలు' అనీ ఆ, ఆదిలో తోలుపటాలపసపె రాసి కుట్టి 
MS అమా తారామ సనల ee పటన 

భ|దపరచటం వలనే ఆ వదం వాడుకలోకొచ్చిందని వివరించాడు. 

బొమ్మల లిపి (హిరోగ్ల ఫిక్స్), కోణం, బాణం, శూలాల చిహ్నాలతో 

రాసిన లిపి (క్యూనిఫారం) ని చక్కని శె లిలో వర్ణించాతు. పాణిని అచ్, 

ల్ అని ఆన్న దాన్ని అందంగా 

“పాణిని తాతతో బడిగడుసుదనంపు బోకలనాడు దోబూచు 

లాటి _ అని వర్ణించాడు. ఇలా వరిణామం చెందుతూ _ “యౌవనంబిట్టమర 

లీల నచ్చుపడుటి' _ అని ఇందులో అమరన్ లీలన్ ఆచ్చుపడుట ౬ ము[దడ 

ణము : అమరలిలన్ _ దేవతల వలె స్పష్టమగుట అనీ ఆచ్చుపడుట వలన 

నాశనం కాకుండా అవురత్వుం పౌందిందణ అడరశారదను “శాశ గతాకార 

రేఖల జగతి మనెదు సొర్భనా పముంబో ఆని (పకి ర్రసాడు రచయిత. 

ఒక సంఘం గొప్పతనాన్ని కానీ నాగరికతను కానీ అంచనా వెయ్యా 

లంటే “నంఘముల సభ్యత లన్న (వపమాణమీవు” అని అక్షరశారదను 

అంటూ 

“కత్తి కన్న మిన్న కలమ యనెడి మాట 
నీదు సేవ మనుట గాదె కల్లి 
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కత్తి వలదు మాకు” _ అక్షరాలే కావాలి, సాహిత్యమే కావాలి. 

అనీ “కలమ్” ను లాటిన్ భాషలో 'కలమస్' అంటారసీ దీనర్థం రెల్లు అనీ 

దాని పుల్లలతో రాసెవారసీ వివరినాడు. రాత తప్పును లావ్యూ కాలమీ అని 

లాటిన్ భాషలో అంటారు. అంటి కలం చేసిన పొరపాటని ఆర్థం. 

ఈ విధంగా ఎవరూ ఊహించని రీతిలో అక్షరాల పుట్టువూర్వోత్త రా 

లను ఈ _ప్రళంసలో తెలియచెప్పాడు. ఇదొక సర్కస్ ఫీటనచ్చు. ఐనా పాఠ 
కుల మనస్సులకు వివరణలతో ఎక్కుతుంది. ధర్మారావు దినికి సంబంధిం 

చిన సమాచారాన్ని “ఓనమాలు గా సేకరించాడు. అవి ఆచ్చుకాలేదు. ఆసం 

వూ ర్రిగా మిగిలి ఉంది. 

శబ్దాలు అపౌరుషేయాలనేవాళ్ళ శిబిరంలోకెళ్ళి సశాస్త్రీయంగా ఇవన్నీ 

తరతరాల మానవ 1శమకు సంకేతాలనీ పతి వదం వెనకా తెలుసుకోదగ్గ 

చరిత ఉందనీ అంటూ వాళ్ళకో అధునాతన శాస్తా9న్ని అందించి జొనని తల 

లూపించిన ధర్మారావును ఇతరులేకాదు శంకరాచార్యులు “ఆం|ధవిశారదాి 

అనటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. దీన్ని ఆనాడు 1926 ఆంధప్యతిక ఉగాది 

సంచికలో చదివిన పాఠకులూ ముక్కుమీద వేలేనుకుని ఉంటా రనటంలో 

అబ్బురం లేదు. 

ఈ బహూకరణ .సమయంలో శంకరాచార్యులను సంబోధిస్తూ “గరు 

వుల కర్తవ్యము అన్న ఖండికను రాశాడు. ఇది మరికొన్ని పద్యాలతో 

“మబ్బు తెరలు” సంపుటిలో కనిపిస్తుంది. లోకంలో ఆనాడు బౌద్దం తదితర 

ఆవెదిక మతాలు (పాచుర్యం వహిస్తున్నప్పుడు శంకరాచార్యులు వె దికమత 

(పతిషాపనకూ, తదితర అబవైదికాల ఖండనకూ కృషిచేశాడు. ఈనాడు కూడా 

మీరు “మేలె గణించి లోకము సమీహిత మార్శమునందు దిిప్పగన్” _ కృషి 
చయవలసిందని విజ్ఞప్తి చేశాడు. లోకంలో శాంతి స్థాపనకు కంకణం కట్టు 

కొమ్మంటాడు. అదే నేటి గురువులు చెయ్యాల్సిన కర్తవ్యమన్నాడు. తనకు 

చిన్నతనం నుండే కవిత్వం రానూ శారదామాత సేవ చేసే అలవాటుందసి, 

అందుకు జీతం కానీ, ధనం కాని, సుఖాలు కానీ, కోరలేదసీ తనకు చాలా 

సమాజాలు సన్మానాలు చెసినా మీపోత్సాహాన్నే కోరుకుంటున్నానసి అంటాడు. 

వాదిచేత పట్టుశాలువా బహూకరణ పొందింతర్వాత 

“నా భాగ్యంబున నేడిటు 

లో భవ్యగుణాఢ్యులార యున్నతవదవీ 
లాభం బందితి దమక్ళవ 

సీ శవము కృతార్ణమయ్యె నౌ ధన్యుండన్. 
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వాంఛభనియంబు పండిత |పదిమి మపుడు 

నా కృతజ్ఞత మనసార మీకొనగెద 
నిట్టు సత్క్భృపమనగ దీవింపుడనుచు 
శరణు వేడద వందన శతములిడుచు'” (ఇంతవరకూ పకటితం 

కాలేదు). ఆని అందనికి తమ కృతజుతలను రచయిత తెల్పుకున్నాడు. 
ణక 

శ 

భితా పాత్రము 

ధర్మారావు జీవితంలో మబ్బుతెరలు పలు పర్యాయాలు కమ్మాయి 

అయితే తెరలున్నప్పుడు కుంగటం, అవి పోగాన్నే పొంగటం వారి లక్షణం 

కాదు. రచయితకు ఆస్తి రచనలు. అవి ముదణ భాగ్యానికి నోచుకోనప్పుడు 

వడే బాధ అనంతం. అలాటి సంఘటనలు వీరి శ్రీవితంలోసను* చాలాసార్తు 

వచ్చాయని భిజాపా[తం చప్పుంది. 

విజయనగరంలో ట్యుటోరియల్ కళాశాల నడుపుతూ ర్మాతింబవళ్టు 

(శమిస్తూ కుటుంబాన్ని నడుపుకుంటూన్నాడు ధర్మారావు. అప్పటికే పలు 

జమీల్లో ఉద్యోగాలు చేసి పిల్ల జమీందారులా కాలం గడిపాడు. కనుసన్నల్లో 

"సేవకుల చత పనులు చయించుకున్నాడు. అప్పట్లో ఏది మాటి చాలు జమీం 

దార్ద దగ్గర సాహిత్యకారుల పంట పండటానికి. 

ఆ స్థితినుండి పనుత పరస్తిడిని ఆత్మావలోకనంగా ధర్మారాఖు చూసు 

కున్నాడు. దైన్యం - పేదరికం రెండూ ఇరుపైపులా బరి నవ్వుతున్నాయి. 

కుటుంబం పెరుగుతోంది. పిల్లలు చటువులకొస్తున్నారు. ఆ దశలో పేద 

రకానికి చిహ్నంగా *“భిజావాతంి అన్న ఈ కవిత రాశాడు. 1ఏజ/తో అయి 

ఉంటుంది. 192౪ల ఆంఫపష్మతక ఉగాది సంచికలో అచ్చయింది. 
అర్య చుక్కులాగా వచ్చి (మంగా పెంగి అడి ఓ యూప్మాత ఆకారాన్ని 

బతిదితరి అకక టలు న ములెల్ల యదవ్యిషైామే వచనం ఇద యు 
ఛ య oe 

bd డ్ అంబే భు" pe చూసినా ఆదే (పత్యం కావటం ఆరంభించింది. ఏ రచన చెదామనన్న అందు 
ఛ్ 

కనుకు*లమైను నాంధ్యర*గిం కాస్, కోకిల రావం కాస, మలయ సమీరంకానీ, 

సుమవరీమ౫ ౪. కాగ్, న్వాదుభోజనం కాని ఏది మనసుకు తట్టినా రూ పర్కనే 

భజాపా|త ద్రం కనిడస్తూంగః MS, పాత కే రూవం వచ్చి నోరు తెరచి 
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కవి చుట్టూ ఉన్న చర్రాన్ని వేలెత్తి చూసి వికటాట్టహాసం చేశోంది. నానే 

ఇక కపెడె దెకని "హెచ్చరిస్తోంది. మొదట్లో ఈ చెంతకు లొంగినా ైర్యంగా 

ఎదుర్కొని, కనిపించని చయామయుడై న లోక జాంధభవుడుంచే నా చేతికి 

చిప్పెందుకు పోపొమ్మని తరిమేసాడు. 

ఈ దశ సాధారణంగా కవులందరికీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సంభవించేడే. 

కవులకుండే దారిద్యాన్ని వర్ణించడంలో ధర్మారావు చాలా సొగసులు 

చూపాడు. రచయిత రాసిన రచనలు అచ్చుకెళ్ళటానికి డబ్బులేనందుకు సిరా 

కూడా తెల్లబడటాన్నీ, మంచి భావాలను రాయడానికి కాగితాలు కలం సంపా 

దించలేక పోవడాస్నీ చూపుతూ ఆంతకు ముందే ““అవహృతమగు విత్తమత్ర 

కుండగ జూపి” నవ్వటాన్నీ, ఇంటికొచ్చి పోయే బంధువులను పోషించ 

టానికి ఆర్జించే కాస్తా ఖర్చయిహోవడాస్నీ ఖిశాపా[తం చూపి గేలిచసోందిట. 

ఇందులో చుండిలో ఉండగా ధర్మారావు పోగొట్టుకున్న వనం |వసావన కూడా 

తెస్తాడు. విద్వాన్ ఏశ్వంతో అంటూండేవాడట ““|బడర్, మనిల్లు ఎప్పుడూ 

పౌరా సేషన్* అని. రణగొణ ధ్వని - వచ్చేపోయే వారి రద్దీ. దీన్ని ఇందు 

లోనూ “సజ్జనా ప్ర సంపోషణ  న|క్రమ వ్యయాధరీకృత కష్టసమార్జితాల 

వేతనము” అని సుదీర్ష సమాసం వేసి ఆబాధ లెంత దీర్ద్వతమాలో చెప్పాడు 
విడదీయరాక కుటుంబంతో ఎలా సమసి ఉంటాయో సూచించాడు. 

ఈ భయంకర భిఇప్వాత, “తర్జనభర్షన ఖీకరాకృతి” ని చూసి రచ 
యిత టొంగిపోక గుండె దిటవు చేసుకుంటాడు. మెల్లిగా తిరగబడే యత్నంలో 

తన వాదనను దానికిలా నినిపిసాడు. 

“శిజాబుద్దులు లేర యెయ్యెడల ? వాసింగాంచు సత్చాతతా 

రజుదక్షులు లేర * సత్కవి దరిద్ర క్లేశ నిర్మూలనా 

దక్షుల్ లేరె వదాన్యశేఖర వవ్శితంబై న యాంధావనిన్ ? 

భిశాపా(తమ యేల నాపయి నిటుల్ ఖఫభత్సృముంజూ పెదో'"-అని 

అంటూ ఆలుగుదేశంలోని సాహితీపోషకుల మీదా విద్యావంతుల మీదా తన 

కున్న విశ్వానాన్ని వెల్లడిస్తాడు. 

తను గపతివాడెనాడా 2? శరిరం వణురుతోండా? బుద్రి మందిగిం చిందా? 
జా మాలా 

ఎందుకు ఈ చిప్పను పట్టుకుని యాచించాలని అంటూ “ఆం[ధజవన 'సెవాస్ట 

సట en 
తనతో తగ్గనంత కాలం తన్ను లోకం పోషినుందసీ దేశ ్ససవకులరూ . బుద్ది 

tis జఅపులకూ దడారి.ద్యం అంటదని కాలు నిలదొక్కుకొని చెపాడు. 

భావులు, దాసీ తగిన గుణాలు ఇవీ కలగోల్సి అల్హ్లగల్లిన కవిత్వం 
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శరా బి లా దగ్గరున్నంత వరకూ కీ దయ నాకక్కు ర్లేదని భిజాపా[త మీద 

రచయిత తిరస్కారం. 

తన్నుచేరిన బంధువులకోసమో నారస్వతాస్న రతంచటం కోసమో 

కాసీ “లక్షింపంజుమనిన్ను లేఖిని కరాలగ్నంబుగానున్న్నచో భిజాపాతమ”. 

అని ధిక్కారిసాడు. వ్మృశమాలేకుండా కొద్దో గొప్పో నేర్చిన వివ్యజూపి తన 

పొట్టపట్టు కుని దేవు ళ్యాడువారి లాగా “నేనుంబోయి యాచెంతునే” _ అని 

ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెడాడు. ఈలోకం +" 

“దాన కలావిశారదులు సత్య పాథవోదారు, లాం 

ధజా[తోచి ఆ బుద్ది గొందణిలనుండన్ సన్ను తాడింతుచట్ ఇ 

అంటూ ష|తియులతై న రాజపోషకులుండగా నీవంటే నాకెం భయం లేదని 

ధైర్యంగా “నిష్పక్షాత్ముండ _ దయామయుండు నను గావన్ కల్ల నిన్నెం 

తునే” అని ఛీత్కారం చేస్తాడు. 

దరి|దంతో జరిపిన పోరాటంలో  అడుగిడుగఎగు  ఓడదిహోహాల్సిన 

ఘట్లా లలో ఏ విధంగా ధైర్యాన్ని - సయిర్యాన్నీ చిక్క_-బబ్టుకోవాలో తన 

వరంగా కపవిలోకాసికి ధర్మారావు ఈ భిషమాప్మాత ఖండికలో ఒక నూచన 

చేశాడు. చివరికి కవే జయిస్తాడన్న ఆకశాదీపాన్ని వెలిగిసాడు. 

నిర|శు కోదనము 

జల్ల జ్ > గి ఖో ఏ (sn - గి 

ఎడ్పును గురించి తోరంతో . అది సొాపితీతేకంల* _. బాగా b ట్ చు ఇ మ్ 

చాడు “నన్ను మనసార గా నేశ్యసిరు మీరి'న్న వాడు. గతంతో కావా*తో 
"వో 

పాతలు పలువిధాలుగా ఏడవటాలను చదివాం. ఆయితే ఇప్పుడు “'ఏడవజాల 

నందుల కె నేడ్చెద "నన్న వాణ్ణి ధర్మారావు ఒక్కడినే చూడచ్చు. 

మనసులో పేరుకున్న దుఃఖం ఆలాగే అణుచుకోకోదిం. బట డుమాద 

కరం. దాన్ని బయటకు చెప్పుకోవటం ద్వారానో ఏచ్యాటం మూలానో వెళ్ళ 
గక్కి_తే మనస్సు తేలికవుతుంది. మానసిక శాస్త్రవే తలుకూడా ఈ అఆభధి|పా 

యాన్న కల్లి ఉన్నారు. ఆయా అనుభూతులకు తగిన నిందను వలిగి క్కు_కొసి 

రావటం సహజం. గుక్క_ప ట్టినవాజ్ణయినా కదిపి, కుదిపి ఏడ్చేలా జసారం టే 

నరాలా బిగువులాదిలి స్వాస్ట్యం కలు౧ఏతుం దనే. 
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ఆ రోదనం స్వాభావికంగా కన్నీటి సాహచర్శంతో వెలికొస్తుంది. అలా 

కానప్పుడది నిర|శురోదనమే. గుండె బరువు తగ్గటంలో అశువులు రాలటం 

సాయం చేస్తుంది. హఠాత్తుగా ఊహించని సంఘటన కళ్ళముందు జరిగి 

నప్పుడుగానీ, ఊహించిందే అనుకోని సమయంలో వ్నినప్పుడుగానీ ఇందియాలు 

మొద్దుబారి వాటి సనులు మానేస్తాయి. మరో కారణం కష్టాల్లో మునిగి ఏడ్చి 

ఏడ్చి ఎ|రబారినవాడి కళ్ళల్లో ఇక సీళ్ళు ఉండవు. గుండె బండబారుతుంది. 

గుడ్రల్రో సీరావిరౌతుంది. 

ధర్మారావు “సిర్మశురోదనం' అలాటి కష్టాల కొలిమిలో కాలి కాలి 

ఎ|రజారిన సమయంలోనిది. తనకు మదాసుతో 70వ జన్మదినం సాహితీ 

వేతలు జరిపిన సందర్భంగా మాట్లా డ్రూ ఇదే అంటాడు ధర్మారావు. నా జీవి 

తంలో కస్నీళ్శకు పెతం ఏడ్చిన రోజులున్నాయని _ అంతగా మొద్దు బారింది 

నా హృదయం అని. 

“నిర్మశురోదనం'” వృత్తాల్లో నాగిన అందమైన రచన. 198296 భారతి 

మాఘం సంచికలో వచ్చింది. ఈ కాలానికి వీరు బొబ్బిలి రాజా ఆంతరంగిక 
కార్యదర్శిగా, వూరి సోదరులు చిక్కవరం జమీందార్ గారికి ట్యూటర్ గా, 

బొబ్బిలి సంస్థానానికి మేనేజర్ _ దివానుగా ఉన్నారు. ఆనందడోలికల్లో ఊగు- 
లాడుతున్నా దిని రచనాకాలం మాతం అంతకు ముందు విజయనగరావాసం 

కావచ్చు (1927). అప్పుడు దరి[ద నారాయణుడితో చెలిమి. 

తన దుఃఖం ఇతరులకు కూడా దుస్పహంగా నాడు వరిణమించిందని 

“ద, యొడలు గుటుంబమున్ కులము 

నూరును దేశము _ నింతయేల- యీ 

పుడమి సమ సమున్ వెతల 

ముంపగ జాలిన నాదు ఖేదము” - అని అంటాడు. తన జీవి 

తంలో పడన అవమానాలకూ బాధలకూ ఒక్కొక్క చుక్క. చొప్పున వచ్చినా 

"పెకి పొర్చేటన్ని కన్నీళ్ళ్శురావచ్చని కవితచంహ. వపస్తుతం తాను కూడూ-గూడూ 

కోసం ఏడవటం వేదనీ, ““బాష్పృములకున్ కొజగల్గుట యేమి తలేమియోి” ఈ 

దారిద్యాంకోసం  ఏడుస్తున్నానంటారు. దరిద్రం పెరగదంటారు కొందరు. 
ఇది వట్టి అబద్దమని నేనున్నాను చాటటానికి. కానీ కొద్దిగా కన్నీ 
రొసే ఆ పని చేస్తాను. కాసి అవి పెకి రావటంలేదు. బహుశా నా అ 

వేడిలో “సీరస రూపమై చనెనొ నిశ్వాసనానిల ఘాత ధూతమై' ఆని పరిత 
పిస్తాడు. కస్నేటి మహాత్యాన్ని చెప్తూ చివరకు ““ఆనూన మనఃపరితాపమార్చగా 

(ir 

ef 
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ర త్తడి జల్లుల[శువులు”” - అంటాడు. ఆ విధమైన జల్టులు కూడా తసి జీవి 

తంలో కొరవడి మాససికాగనందాన్ని కాటేస్తున్నాయంటాడు రచయిత, 

ధనం లనందు కేడ్వునసీ, తాను చేప ట్రిన ఉచ్యుమాలు అర్హాంతఉరెంగా 

నాశనమెతే వడవనసి,. “తన భార్యా బిడ్డలు దరిదంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నా 

ఏడవననీ, చివరకు 'గెతకున్ గాడితడు”* అని అన్నా దుఃఖించనసీ అంటూ 

“కంటికి మంటికి నేకధారగా నేడువజాలనందులకె యేడ్చెద దోడ్పడరార 

య్శభవుల్ ” అని నాయం అపేక్షిసాడు ధర్మారావు. 

దెరకాలనుకున్న వసువు అతి [పయాస మీద, చాలా కాలాసికి లఖిస్తే 

ఎవరయినా ఏం ఇస్తారో ధర్మారావు ఈ పద్యంలో వివరిస్తాడు. 

““.. ఒక్కసారి నయ 

నోన్టజలంబుల భాగ్యమిమ్ము; చాల్ 

తాన్తదు బూసికొందు దిశలం బడ జిమ్ముదు భూము జల్ల్హుదు 
త్ో 

న్నావెత లెల్ల చెల్లెనని నమ్ముదు నందుల నిదులాడుదున్ ” 

ఇంతకన్న పరాకాష్ట మరోటుండదు. 

తనకున్న కన్నీటి భాగ్యం లేనందుకు వగచి, ఆ భాగ్యశాలురనూ, 

వారు చెసుకున్న పుణ్యాన్నీ పొగడటం ఆరంభిస్తాడు. “పారము ముట్ట నేడ్య 

గల వారలదెంత తపంబొనర్చిరో”' _ ఏడ్చే పద్దతులనూ దృళ్యాస్న కళ్ళా 

ముందు కట్టినట్టు మరో రెండు పద్యాల్లో వర్ణించి తనకూ కన్న ళ్ళొచ్చాయన్న 

తృపితో శ్వాస పీలుసాడు. 

తన కన్నీరు కష్టాలనుండి జనించింది కనుక అది 

5. జగంబులను, గల్గిన వస్తుల దేని మీద నేన్ 

తటుమన బడ్డ, నద్ది శతధా తుమురై దరికొంచు సర్వామున్ 

జటిలత గాల్చు నంచు నొకొొ నల్వ - యొునంగవు నాకు 

న(శువుల్.” 
(బహ్మను తీడ్తూ కష్టాల నా[మాజ్యాధి పతికి కన్నసామిటి 2? ఆని విధాత 

త నకివ్యలేదంటూ ఒక పెద్ద సమాసాన్ని నడిపి కస్నిపష్టైన్నవి “స్వల్బుమతప 

నా ర్తిక రమౌ నృశుకణము” _ కనుక తానా సీమ దాటానని ఆందుకే రగ్నుక్నిం 

కాయసి తనను తాను బుజగించుకుంటాడు రచయిత, 
t= 

ఇలాటి విషయం నాధారణంగా ఎవరూ ఊహించరు. కన్నక్మ రాక 

ఫోతే ఇంతేడుపా - ఆని అనిపించేంతగానూ, కన్నీ జై ఆవసరం ఇంతన్న మాట 

అని ఆశ్చర్యం ఆలగటంతగానూ చాలా (పనన్నంగా సాగింది ఈ రచన, ఎది 
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ఒకరకంగా మానసిక శాస్త్రాన్ని విడమర్చి చెప్పే అసాధారణమైన శావ్రీ య 

కవితా రూపం అనచ్చు. 

దాంపత్యము జ శృంగారము 

పెళ్ళితో |_పేమకూ _ శృంగారానికీ స్వసి అన్న భావం కొందరిలో 
పషద్ర్ ల యన ర ఇంగ యం అలగా వాసాన 
టాడు. వీటన్నిటికీ తోడు మన కావ్యాలేవి పట్టుకున్నా “పెళ్ళికి ముందూ __ 
తర్వాతా విప్రలంభంలోనూ తస్ప శృంగారం లేదన్నంతగా వర్ణనలు 

సాజ్యూలు పలుకుతుంటాయి. అయితే నిజంగా దాంపత్య జీవితంలో శృంగారా 

నికి చోటుండదా ? సంసారానికీ శృంగారానికి సవతిపోరా ? ఇది చర్చించా 

ల్సిన విషయ మే. 

ధర్మారావు ఊర్కాాడునుండి తిరిగొచ్చింత ర్వాత సారస్వత యాాతలు 

చేస్తూండేవాడు. విజయనగరంలో ట్యుటోరియల్ కాలేజీ నడిపే కాలం, 

1927 _ 1928. విజయనగరం కళాశాలలోనూ, ఇతర [పాంతాల కళాశాల 

ల్హానూ, సంస్థలోనూ జరిగే సాహిత్య సమావేశాలకు హాజరవుతూ విజయవిలా 

సాని అతిరుచ్యంగా జనానికి నివేదిస్తూండేవాడు. కొడవటిగంటి కుటుంబ 
రావు ధర్మారావును తొలిసారి కన్నద్, విన్నదీ ఇలాచి సాహిత్యసభ విజయ 

నగరంలో జరిగినప్పుడే. అలాగే దేవులపల్లి కృష్ణళాత్త్రికీ ధర్మారావుతో పరి 

చయం ఇలాటి ఓ సభలోనే కలిగింది. అప్పటికే ధర్మారావు లబ్బపతిష్టులు. 
అనెక ఉద్యోగాలు చేస్తూకూడా సాహిత్యరంగంలో తనకో పీట వేయించు 

కున్నవాడు. అంతకుముందు భాషావిషయకంగా |గాంథిక భాషావాదుల 

గుర్తింపు పొందితే, ఇప్పుడు విజయవిలాస చర్చలద్వారా సాహిత్యకారుల వ 

పండిత |పకాండుల గు రింపు పొందుతున్నాడు. అలాటి యా|తల్లో ఒక సంద 

రంలో ధర్మారావుకూ మితులకూ మధ్య “సంసారంలో శృంగారముండదు _ 

పడకలతోనూ కొడుకుల తోనే సరిపోతుంది” అన్నది ఎంతవరకూ నిజమన్న 

మీమాంస తలెత్తింది. 

ఆ చర్చే *“దాంపత్యమూ _ శృంగారము అన్న రచనగా ఆకారం 

సపౌంది 1928 ఆం(బైవ్మతిక ఉగాది సంచికలో (ప్రచురష్టైంది. 
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దీనికి ఘట్టాలను స్వీయజీవితం నుండే రచయిత తీసుకున్నాడు. 

సంభాషణాత్మక రూపంలో ఇమిడ్చాడు. అరా భర్తల సంభాషణలో దీన్ని 

చర్చుకు పెటి తమ సంసారంలో ఎదురైన శృంగార రస ఘట్టాలను ఊదాపహా 

రిస్తూ ఇలాటివి అందరి జీవితాలలోనూ ఉండటం చాలా సహజమనసీ కనుక 

దాంపత్యం ఆరంభమెన చోట శృంగారం అంతమవుతుందన్న వాదన తప్పని 

రుజువు వేసాడు. 

కావ్యాల్లొ చెప్పిన శృంగారం దురభి|పాయాన్ని ఎందుకు కలిగిస్తుందని 

వశ్నించుకొని భర జవాబిస్తూ _ 

“పెండిలి నాటినుండియు బవిత గృహస్ట వి్శశషధర్మ్హ బ 

ద్దుండయి పూనగా వల జతురిషధ సత్ పురు షార్గ చీక నెవండు'* 

అని చప్పటానిక రాశానంటాడు. 

సంసారంలో శృంగారం లేకపోవటానికి కారణం కనిపించిందంటూ 

శృంగార రసావిష్కతికి కారణాలై న య 

“సుధాంపు కాంతిగల యింపులయించునే 

నాంధ్యరాగపున్ లీలలు మాయమౌ నొ 

రమణీయ వనంతమురాడొౌ 

యౌవనోష్ష రుధిరంబు శరిరములందు బర్వదో ౪ 

ఇవన్నీ లేకుండా ఎక్కడికి పోతాయి, ఇవన్నీ ఉండేమాట నిజం 

కనుక శృంగారం ఊండటంకూడా సత్య మేనని నిర్ధారిస్తుంది భార్య. 

- భర్త ఉన్నతి చూసి ఆనందించే బార్య చూపుల్లోసుం, 
- భార్యకు రవంత బాధ కలిగితే దగ్గరున్న భర్త చూసే 

చూపుల్లోనూ, శృంగారం కాక మరేవిటంటూ రచయిత నిలదీస్తాడు. 

సంభాషణాత్మకంగా ఒక పద్యంలో 

“ముక్కు. మొగంబు మీవె మనముద్దు లపట్రైకి 

దేహకాంతులి వ్వుక్కడ గల్ల 

మీరెలుగ రెహ్వడు నాయెద జాయకుండ మి 

యక్కమనీయ కాంతి సముద్మగత నుండు”. 
ఆంటూ ఒక ఉత్పలంలో అందంగా అంటాడు ధర్మాం వు, 

భ ర్త భార్యతో అడ్డమైన బొమ్మకల్లా మొక్కావు, కనబడ్డ దేవుడికల్టా 
సాష్టాంగ పడ్డావు, 

“ఏ కోర్కెతో నారీ సివన,' “నేము పౌంజను" 

కకర్పాటానంబందు గాన్పించు సిసెంగారార్భం యు 
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అని ఉభయులూ తీర్పిసారు. భార్యాభ ర్తలిద్దరూ కలిసి తమ పిల్లలు ఒకళ్ళను 

మించి మరొకళ్ళకు అందంగా కనిపించినపుడు ఆ దంపతుల ముఖాల“పె 

తేలియాడే 

““రేనగు తేట చాలదే 

వెడగు |పబంధ వర్ణనల 

వేయిని ఛీయని తూలనాడగని” 

అని రచయిత దాంపత్యం, శృంగారం జంటగా ఇంట వ ర్రహాయంటాడు. 

మి[తులకందరికి తన తీర్పు పతికాముఖంగా కావ్యరూపంతో వెప్పేశాడు 

ధర్మారావు. 

స్వరఖండము 
౯ 

గోరుచుట్టుముద రోకటెపోటులాగా కష్షాల దొంతరలో పడ్డ రచయిత 

జకాధను వ్య కంచేసే చిన్న ఖండిక. కేవలం రెండే వృతాలు. పేరు “స్వర 

ఖండము”. భారతి 1౪029 జులై సంచికలో (పచురిత మైంది. 

ఐతే కందుల ఊనాన్నవాళవాలచద అవసరమన్న. సేతిని ధర్మారావు 
(పతిపాదెస్తూ బంగారాన్ని ఉదాహరణంగా స్వీకరిస్తాడు. ఖనిజం విలువ 

కష్టాల కొలిమిలో రంగు తేలుతుందే కానీ తగ్గదనీ, ఈ |కమమంతా పూర్త 

యిన తర్వాత: అలంకార రూపం సాధించుకొంటుందని _ మానవుల శిరో 

భూషణంగా అలరారుతుందసీ ఆంటూ తాత్కాలిక కష్టాలనుండి పారిపోవద్దసీ 

జడిసి కుంగద్దనీ ఊరట చెప్పుకుంటాడు రచయిత. 

మనిషి బాధలు చెప్పుకుంటే వినే నాధుడు లేనప్పు డూ, చెప్పుకుంటే 

కొన్ని సందర్భాల్లో పదిమంది మధ్యా తేలిక కావచ్చని భావించుకున్నప్పుడూ 

ఊ రకంగా స్వయంగా తన ఏపు తానే చరుచుకుంటూ గుండెవటవు చేసను 

కోవటం అవసరం. 

ఈ స్వర్హ ఖండంలో ధర్మారావు చేసింద దే. బంగారమ్ముక్క. నడ్డం 

"పెట్టుకుని అన్యావదెశంగా - 

“అకారణ మట్టుల (గౌర్యమూన దుర్మరమగునెంచరు * 

అని తన భావాన్నే వెల్పడిస్తాడు. ఏదో ఒక చిన్న దోషం - నేరనునితళో 
వా 
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ఉన్నందుకే ఇలా నిప్పులో ఊదారసీ, మంచి కాలం సమీపించబోతోందసీ 

“నివు విభూషణా ర్లమవు నిక్క_మె” 
ఆని అంటూ 

“కి గల మహీనముగా నుతిగాంచు గాంచుమా 

భూవలయాధినాధ పరిపూజిత సుస్టిరగౌరవోన్నతుల్”. 
- అని బాధ వడే వ్యకిని సముదాయించి భవిష్యద్దర్శనం చేయిసాడు కవి. 

రెండే వద్యాలైనా ఒకటి కవిబాధ - రెండోది దానికి సమాధానం. 

అందంగా సరళంగా వచ్చిన చిన్న “బంగారమ్ముక్క) ఇది. బొబ్బిలిలో 

ఉద్యోగం ముగిసి, సమదర్శిని సంపాదకత్వ కూధ్యతలు స్వీకరించే మధ్య 

నిరుద్యోగ కాలంలో (1929) దీన్ని రాసి ఉంటారు. 

విచారణ దినము 

భావకవిత్వం పంట తెలుగుదేశంలో పండుతున్న కాలంలో సాంప 

దాయిక సాహితీవేతల్లో కలవరపాటు నహజం. రాయ్మపోలు వారన్నట్టు __ 

“కొత్త నీరు తొల్కరి వళ్ళ |గుమ్మిపార 
ప్రాత నిరు కలంగు ట[|బమ్ముకాదె”. 

నిజమే. కానీ ఆ భావకవిత్వాన్ని ఈసడించుకున్న వారి కారణాలు కూడా 

అర్భం చేసుకోవటం అవసరం. కేవలం “*కొతాకవింత పాతొకరోతి అని 

సమర్థించగూడదు. లోకానికి ఆ కొత్త దాని గుణావగుణాలు తెలియటం చాలా 

అవసరం. అలా కాకుండా తాబట్టిన కుందెటికి మూ డేకాళ్ళంటూ సమర్థించటం 

అస మంజసం. 

సరే _ దీన్ని ఎలా తేల్చాలి? ధర్మారావు అప్పటికి సాం|వదాయిక 

వాదులు. [పబందకవితా సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీనుకెళ్ళాలన్న తలం 

పున్నవాడు. పరవళ్ళతో వస్తోంది భావకవిత్వ యురి. దాన్ని ఎలాగైనా ఆపా 

లన్నది నాటి వారి తపన. మోకాళ్లడ్డం వేస్తున్నారు. అయితే ధర్మారావు తర్వాత 
తమ పొరపాటును తెలుసుకున్నాడు. అభ్మిపాయాన్ని మార్చుకున్నాడు. 

ప్రబంధ కవిత్వ సంపదాయాన్నే మేలైందిగా నిరూపించాలి. దీనికో 
దృశ్యాన్ని తయారుచేశాడు. “ప్రజా కోర్టును ఏర్పాటుచేశాడు. కవిత్వమంటే 
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ఏమో ఎదిగిన (ప్రజలు సభానదులు,. అధ్యక్షత వహించిన న్యాయాధిపతి 

సరస్వతి. 

పూర్వ కవి _ ఆధునిక భా వకవులిద్దరూ తమతమ వాదోవవాదాలు 

వినిపించాలి. సభాసదుల సమక్షంలో న్యాయాధిపతీ, సభాసదులూ కల్సి తీర్పు 

ఇస్తారు. బోనులో భావకవిని నిల్వాడు. నేరారోపణ ఆరంభ మైంది. 

తరాలనుండీ వచ్చిన సాహిత్య సంపదలో సీకెంత లభించింది? దానిలో 

ఎంత భాగానికి సీ శక్తి యుక్తులను జోడించావు? ఆ సంవదను వృద్ది చేశావో 
నాశనం చేశావో చెప్పు - అన్నది నేరారోపణ _ అడిగిన వివరణ. 

తర్వాత మరొకటి _ కవి అంటూ పదాల గారడీతో నేటి యువకులను 

తప్పుదారి పట్రిస్తున్నావు . కనా, నిజం చెప్పు. 

““స్వదత మహాభిదాన గౌరవమును నిల్చుకో కవి తిరమ్ముగ 

నమ్మిక బుట్టబలు్కు-చున్ '” 

ఇటీ న్యాయస్థానం వారి హెచ్చరిక. 

సీ కవిత్వంలో ఏదో రసం ఉంది వెతుక్కో_మని, వ్యంగ్యం ఉంది 

అర్థ ంచేసుకోమునీ ఆంటూ ఊహాలోకాల్లో తేల్తుండే ఓ భావకవీ |పాచీన 

సాహిత్యం నుండి “వచియింపు కవీ, నిజమేమి నేర్చితో” _ అని (పశ్నిసాడు. 

పదం, దాని ఆర్థం, కూర్పు, అర్హవిశేషాలూ మీకు ఏవీ తెలియవని 

సభాజనులందరూ అంటున్నారు ౬ జవాబు చెప్పమని నిగ్గదిస్తాడు. 

ఈపాటి తెలివికే సీవు సాంపదాయిక రచయితలను 

“సి వద్యంబులలోని యర్థమునుగాసీ, మేలి భావంబుగా 

సీ పాటించు నరుండు వేంల్ముడువనున్ లెడంచు ఛీయందు వొ 

రా - పల్మారులు _ అని భావకవులు వారి మీద పెటీ నెపాలనూ 

ఎంచే దోషాలనూ రచయిత చెప్పిస్తాడు. 
భావకవులు ఆం(ధేతర భాషాసాహిత్యం నుండి భావాలనూ _ సంప 

దాయలనూ ఎరువు తెచ్చుకుంటారని దెప్పుతూ - 
““పలువు రెటుంగన ట్టి "పెరబాస కవిశులు [వాయు కేముషీ 

విలసిత భవ్యనూతన వివేక విరాజిత కల్పనోత్కరం 
బుల సనజకల్పితంబులను బోలె రచించి నటించితంచు ట్స 

రలు నిను దూబువారు"-_ కనుక వారికి సీసమాధానం, 

దమ్ముంటే చెప్పుకోమంటారు. 

భావకవిత్యానుయాయులై న వారు ఒకరు వేరొకరి రచనలను పొగడటం 

చూస్తూంటాము. ఆలా చే కుంటే తప్పేంలేదు. కాసి ప్రాచీన కవులు దాసిం 
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మెటి * అంటూ “ఏటికి ఓలి--చనా వచింపు కట చభదున్తన్న గుంత తోన్" 

అ అంటారు. చదువుసంసా్య_.రమున్న వాడు ఇతర సాహితంంలోని నుంచిని 

చూవాలిగానీకేవలం చెడేచూడటమన్నది కుసంస్కాార మనిధర్మారావు అంటాడు" 

(పాచీన కవత్వాన్ని విమర్శిం చేవారి నెపం మరొకటి 'వర్షణనందరి 

కపెతల్లో ఒకేరకంగా ఉంటాయనేది. దీన్ని కూడా వివరిస్తూ, సరే సీ కవి 

తాన్ని ఎవరమూ నిందించం. కానీ పదేపదే 'కోమలమూ _ మోహనమూ'” 

అన్న పదాల పునకావృత్రి తప్ప మరొక టేదైనా ఆందులో ఉందేమో వివరించ 

మంటాడు. 

కొద్దోగొప్పో, నేర్చిన నాలుగు గీతలూ గీసి ఆకాశమంటేలా కవిగా 

నాట్యం చేస్తూ మీరందరూ లోకాన్ని మోసం చేస్తున్నారు. నేనడిగిన అన్ని 

(ప్రశ్నలకూ సమాధానం చెప్పు_లేక నీష నమిలావా....“పండితమ్మన్యుడ నైతి 

నంచు నొకమాటిక చెంపలు వేనుకో కపి" _ అని నేరారోపణ పూ _రిచేస్తాడు. 

ఇదో కొత హేళన పూర్వకమైన ఖండకృతి. ఇంగ్లీమలో భూమా _ 

సాహిత్యాల పరంగా “*బేటిల్ ఆఫ్ ది బుక్స్' అన్న రచన ఉంది. ఈ బావం 

మీదే ధర్మారావు ఒక న్యాయస్థానం ఉహించి భావకవిని బోనెక్కించాడు. 

కృష్ణ్టశాన్ర్ర ఒక సందర్భంలో అన్నాడు. తాను విజయనగరంలో ధర్మా 
రావును ఒక నభలో చూశానసి భావకవిత్వాన్ని అందులో వారు నిరసించారనీ 

కాస్ తన కవిత్వం మీద సదభిప్రాయం ఊన్నన్టై అనిపించిందనీను. ఇది 
కూడా 1929 లో జరిగిన సంఘటనే. కానీ కాలానుసారంగా తర్వాత ధర్మా 

రావు అభి పాయాల్లో మార్పు వచ్చిందని వాదే చెప్పుకున్నారు. ఈ భావ 

కవిత్వం మీద వారికంతగా ఏహ్యభావం ఉండి ఉండకపోవచ్చు. కాస్ వాలే 

పీశికలో అన్నట్టు “ప్రబంధ కవులను అపహాన్యం చస్తూ భావకవులు చేసిన 
ఉ పన్యాసాలు”’ వారిని రెచ్చకొట్లాయి. మొతానికి ధర్మారావువపేత ఒక వినూత్న 

ప్రయోగం బేయించాయి. థావక వుల్రో లోవిలను చాక ఉదాత్రంగా ఎత 

చూపి వాటిని వపరివారించుకేవటం ఆ ఉద్భమానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుందచి 

ఈ “విచారణ దినం (1929-ఆగష్టు భారతి) లో చెప్పక చెప్పాడు: కవిత్వం 
బాగోగులు నిర్ణయించాల్సి న వారు రాజులూ _ వారి సంస్టానాయా కాక పజలే 
సన్న సత్యాన్ని ఇందులో ధర్మారావు వపిడమర్చాడు. ఇచే భారాన్ని ఒకనాడు 
పీరు “అచ్చు తప్పు అన్న మరో వ్యాసంతో కూడా ఇమిడ్చి సమదర్శినిలో 

(ప్రచురించటం ఇక ముందు చూడగలం. 



రాలూ _ వూలూ i "i he 

విషాద జలదము 

తాననుభవిస్తున్న అనుభూతిని ఇతరులు అనుభవిస్తున్నట్టుగా భావించి 

వారి చర్యలలో తనను చూసుకోవటం కవిత్వరచనలో ఒక లక్షణం. చెలం 

అన్నట్టు కృష్టశా స్త్రి బాధ [పపంచం బాధ. ఇలాటి లక్షణం భావకవిత్వ 

యుగంలో చాలా |పాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ఏ సాహిత్య తత్వ లక్షణాలున్న 

కవులక్రైనా తమ కాలంలో ఉండే సాహిత్య తత్వం అబ్బకుండా ఉండదు. 

అది, కాలాన్నీ సమాశాస్నీ నిరంతరం పరిశీలిస్తూ అధ్యయనం చేసే కవికి 

ఆసలు తప్పదు. 

ధర్మారావు నిత్యం తన చుట్టూ ఉండే సమాజంలో వస్తూన్న మార్చు 

లను, (ప్రధానంగా సాహితీ లోకంలో వీస్తున్న గాలులను, త్వరగా పసిగట్ట 

గలిగాడు. మొదటిదశలో భావకవిత్వాన్ని ఎదుర్కొన్నా దానిలోని సుగుణా 

లను గుర్తించాడు. ఒకరకంగా ఇది |పాచీన పద్దతుల మీద తిరుగుబాటని 

గమనించాడు. మంచి పునాదితో తిరుగుబాటు ఎప్పుడొచ్చినా - ఎక్కాడొచ్చినా 
సమర్థించే గుణం ధర్మారావుది. భావ కవిత్వ లక్షణాల్లో ఆత్మాాశయత్వం 

ఒకటి. ధర్మారావు కవిత్వంలో . ఏరు సంప్రదాయ కవిత్వ తత్వాన్ని 

పుడిసిలించే కాలంలో కూడా ఆత్మాశయ లక్షణం తొంగిచూస్తూనే ఉండేది. 

కొన్నికొన్ని సందర్భాల్లో (ప్రధానమే అయింది. 

బొబ్బిలి సంస్థానంలో రాజమర్యాద లనుభవించే కాలాన్ని తామే చేజే 

తులా వద్దని బయటకొచ్చాడు. ఆత్మాభిమానం దెబ్బతింటోందని అనిపించి 

నప్పుడు ధర్మారావు, తన జీవితాన్ని “గాలిలో తెగిన గాలిపటం'లా ఉంచటాని 

కైనా ఆంగికరించేవాడు గానీ సర్దు కుపోవడ మున్నది ఏకోశానా లేదు. మరో 

చిన్న జమీ సౌత్ వల్లూరు మెనర్ జమీందారుకు టూ్యూటర్ గార్జియన్ గా కొద్ది 

కాలం మడాను కేందదంగా పెటుకుని పనిచేశాడు. నచ్చలేదు. ఉద్యోగం 

వదిలేశాడు. చేసేదిలేక జీవితం నడిచే మార్గమూ లేక 1931 చివరిలొ “తాతా 

నగర్లోని బంధువులింటికి అతిథిగా వెళ్ళాడు. అక్కడా ఉద్యోగాలవెట 

మానలేదు. అంపే జెవితంలో సగభాగం పూర్తయినా స్థిరమైన ఉద్యోగం షీ 

నిలకడైన జివితం ఇంకా ధర్యారావుకు చిక్క_లేదు. కటుంబళి అధవా 



152 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

ఇక్క_డా ఊంటూ కాలం గడుపుతోంది. రాష్ట్ర రాజకీయాలు మదీ కులం 

వాసన గొత్తూన్నాయి. గతంలో |బాహ్మణేతర ఉద్యమం మీదా, జస్టిసు పార్టీ 

మీదా ఉన్న [భమల పొరలు విచ్చుకుంటున్నాయి. స్పష్టత ఏర్పడ లేదు- 

ఆశష |పశతాసీకం కాంగసు సత్యాగహ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటోంది. 

అయితే అంతకు పూర్వం తన సహచరులుగానూ, మి[తులుగానూ ఉన్న 

కొందరు కాం[గెను భావాలవైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. జస్టిసు పార్టీ రూడా 

గాంధీని మహాత్ముడని కొనియాడటమే కాదు, వారి వేదికలపై గాంధీ చిత్రాన్ని 
కూడా ఉంచటం ఆరంభించింది. 

ఇలాంటి రాజకీయ దశలో - ఎటూ తేల్చుకోలేని కాలంలో ఉఊద్యోగా 

న్వేషణకు పరరాష్ట్ర్రం వెళ్ళాడు. భావకవిత్వ లక్ష్షణాలమీవద ఈనడింపు 

కొద్దిగా తగ్గుతోంది. విశాఖ కవితా సమితిలో సంబంధాలూ మరింత "పెరి 

గాయి. అప్పుడు రాసిందే ఈ 'విషాడజలదము'. ఇది 1982 ఆంధపతిక 

ఉగాది సంచికలో వచ్చింది. 

మబ్బును చూస్తూ తన జీవితాన్ని స్మరిస్తూ రెంటికీ ఉన్న సామాన్య 

లక్షణాలను పరస్పరం అన్వయిసాడు రచయిత. నిండుగా నీళ్లతో నిండిన 

జలదాన్ని బాధలో ఉంటూ కరిగి వ క్షణాన్నయినా ఏడ్వటానికి సిద్దంగా 

ఉన్న బాధానర్పదష్టుడెన మానవునితో సరిపోలుస్తాడు. అంటే తానప్పుడనుభ 

వస్తున్న బాధల గాధలను వెళ్ళగక్కు_తాడు ధర్మారావు. జలదంతో తానూ 

మమేక మవుతాడు. 

దుఃఖంలో ఉన్నవాడికి పరిసరాల అందాలేవి కనిపించవు. తన బజాదేమో 

తానేమో, అదేవిధంగా జలదాన్ని చూసి “కలవిహగారవంబుల వికాసము 

చౌందవు" _- అని అంటూ “నీకు నావతె ఏషాడము గల్లినదే మొ పల్క_వే'” 

అని సంబోధిసాడు. 

ఆంధ విశారద విరుదుతోపాటు నాడిచ్చిన దుశ్నాలువను కప్పుకోవటం, 

కీర్తి కిరీటాన్ని పెట్టుకోవటం తల్చ్బుకొని నేడవి కూడూ”ఏడ్డా పెట్టటం లేదన్న 

భావాన్నీ - అదే ఆకారాన్నీ - జలదంలో 

““వెలి జలతారు పాగ దలబెట్రి కడాని మెటుంగు (వాత దు 

వ్వలువను పన్రైవాటునిడి మెడి చెణంగుల లేత మబ్బు వ 

న్నెల జిలుగున్ బిగించి” 

ఉన్నా నీకూ దుఃఖం ఉన్న పే ఉంది. జలదం కదా మరి అని అంటాడు. 

కంఠంలో హాలాహలం ముఖంలో అమృతం కలిగి ఉండే లక్షణం 

“క జలదమా నా మాదిరిగా నీకూ ఉందనిపిస్తోంది. సీ మెరుపుల నవ్వులూ 
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ఆవెన్క_ రాలే చిన్కులూ చూస్తే - అని వర్గిస్తాడు. మబ్బుకురిసే వానను 

వర్ణిస్తూ నా 

“అల హృదయాంతరాళమున నాక్షతి యెట్టులగ ఖ్లె 2 రకధా 

రలతలయవి, మిన్నుమన్ను రుధిరంబున ముంచుచు నెత్తుచున్న; వా 

వలనదియేమి ? తాపభరభగ్న హృదామిష ఖండమేమొ ?”_ 

గుండె పగిలి ఏడ్చేస్తున్నావసనీ - ఆ పగిలిన గుండెలు పిడుగులా పడేస్తున్నా 

వనీ పోలికను తన బాధతో ముడేనుకుంటాడు. 

సీలాగే నేనూ ఉన్నాను. కనుకనే ఈ సహానుభూతితో “నీ హృద 

యంబుళోని జాధల గహియింప జఉాలిన విధంబొక యించుక తోచుచున్నది”. 

అని అంటాడు. 

తానంతవరకూ అడిగినవాడికి లేదనకుండా ఇచ్చి |పన్తుతం నిర్దనుడై తే 
ఎవరూ పట్రించుకోవడం లేదని ఆంటూ, ఇదే భావాన్ని జలదానికంటకడ్తూ 

“కలిగిన వేళ జీవన మఖండగతిన్ సుజనాళికిచ్చి ని 
చ్చలు ఘనవృ తి సర్వబుధ సంస్తుతి గాంచి, యనర్గ కాల సం 

కలన సహాయునిం గనక గాసిలి చిక్కె_దు, వెలబోయెదు” 

అని ఆంటాడు. ఇందులో జీవనానికీ _ ఘనానికి ఉన్న శ్రైషార్థాల తో చక్కగా 

చాకిరీ చేయించుకుని కవి |పస్తుతానికి బాగా అన్వయించుకున్నాడు. నల్ల 

మబ్బులు వర్షం కురిసిం తర్వాత తెల్లబడటాన్ని అందంగా “వెల్లబోయి” అని 

వర్ణించాడు. 

మేఘం తేలికగా ఉంటుంది. ఏపాటి గాలికైనా కదలాడ్రూంటుంది, 

అలా ఉంటూనే చిచ్చర పిడుగులను కడుపులో దాచుకుంటుంది. దీన్నే వారు 

ఆపదలను మింగుతూ - సాటివారిలో ఎంత చులకనై నా కోపాన్ని చూపకుండా 

ఉండటంతో జతక ట్రిస్తారు. దీన్నే వారు “ఆపదల సఖ్య మె కోరినయట్టు 

_యమింగెదుక్ణ్వాల దతి సఫిషణాగ్ని కణ సంహతులన్ వెలివేయవేమియున్'' * 

అసి (వ్రశంసార్ధ వాక్యాన్ని పలుకుతాడు. 

వర్షం కురిసిపోయింతర్వాత బాధలను దిగమింగిన తర్వాత ఎవరూ 

ఆదుకోని సమయంలో తమ [ప్రాచీన వైభవాస్నీ గొప్పతనాన్నీ ఇతరులను 

పోషించే గుణాన్నీ తిరిగి ఎలా సంపాదించటం ? మనసులో జాధ ఎలా 

నమసిపోవటం - “బూర్యపు రీతిని జీవనంబుతో మెలగుట యెట్టులో” అని 

తమ గతజీవన సరళిని తలుచుకుని విచారిస్తాడు. 
ఏమైనా కవి. 
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వచి త దమ యదు రందుకంణు పండెలు దిగమింగి కిమ్మనని; నేర్పు న్ 

తనకే ఉందని చేలకనంతో నేటి దార్మిడ్యానికి తలవంచననీ అంటారు. 

అయినా అనుమానమే. తన ఓపికను పరీక్షించే విధంగా కష్టాల వరం 
వరలొస్తాయేమో ? తన ధీమా _ స్థయిర్యం నిలబడగలదా ? అని, కానీ 

అప్పుడు కూడా 

““బలమగు తాపముల్ హృదయ భాండము (వయ్యలు "సేయదానిలో 

పలి యనురాగ పూరము గుబాలున జింది”* 

ఒక |పవాహంలాగా లోకాన్ని ముంచుతాను కానీ నీరు కారిపోను. జావకారి 

పోను, కష్టాలనుండే - కడగండ్ల నుండే అమృతాన్ని (వజలకు పంచుతానని 

అంటాడు కవి. 

ఇంగ్రీమలో (పొజెక్షన్ ఆఫ్ పర్బానాలిటీ అన్నట్టు తన భావాన్ని ఎదుటి 

వాగిటో చూస్తూ తన బాధల లాంటివి ఇతరులకూ ఉన్నాయనీ అ వాళ్ళూ నిర్భ 

యంగా జీవిస్తూ జీవన సమరం సాగిస్తున్నారనీ, జీవిత ధ్యేయం సాధిస్తారన్న 

సీతి ధర్మారావు ఈ ఖండక్ళతిలో వివరించాడు. చిన్నచిన్న పదాలతో, 

శ్రేషనాాశ యించుకొని ద్వ్యర్థా అనిపించేలా సాగిన రచన ఇది. |పసన్నతా 

గుణానికి ఇది మచ్చు తునక, 

ఉష+కాలము 

ఒక రచయిత ఒక కాలంలో ఎప్పుడూ ఒక (ప్మకియను చేవట్టడు. 

ఆందులోనూ సాహిత్యరంగంలో అప్పుడప్పుడే కాలు పెళ్టు వ్య క్తి అన్నిటా తన 

శ కిని చూపాలనుకుంటాడు. ధర్మారావు కూడా వచన రచనతోనూ పద్యరచన 

తోనూ ముందుకెళాలను కువ్వూడు. వచనం న చదువరుల కోసమో, పద్యం 

ఎవరికెళ్ళాలో ఇంకా నిర్దిష్టంగా అంచనా వెనుకోగలినిన అనుభవం కానీ ఆవ 

కాశంకానీ వికికి రాలేదు. రెంటినీ చేపట్టాడు. తన సతా ఎందులోనో ? ....అద్ 

ఏపాటిదో ? తేలాలి. పండితుల మధ తానెవకో తెలియాలి. అపి తపన. 

ఆ దశలో నాగిని వచన రచనలనూ ఖండకృతులనూ అవకాశ 

మున్నంతవర కూ రాలక మానుగారంగా పరిశీలి సే కాలగమనం, కపి వడి 

కామం తెల్పుకోవటం నుల నా మువువుంది,. ఆయా ఉద్యమాల [సభావాలూ 
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ఆని ఈ రచయిత రచనల్లో వతిబింబించిన తీరుతెన్నులూ గమనంలోకి 

వస్తాయి. ఏయే కొత [వుకియలు ఏ కాలంలో ఎందుకు చేపట్టాడో కూడా 

తెలుస్తుంది. 

ఈ 1పకరణంలో ముందుగా ఖండ కృతులను పరిశీలించి న తర్వాత 

వచనరచనలను పరామర్శించటం జరిగింది. ఆయితే ఈ రచనల్లో కొన్ని 

చోట్ల కాల్మ[క్రమాన్ని పాటించలేదు. కారణం వ రచయితా ఒక కాలంలో ఒకే 

పక్రియ యె దృష్టి ఉంచటం సాధ్యంకాదు కనుక. ఈ రచయిత పట్ట ఆదే 

వ రించింది. వచన రచనల్లో 

_..  ఉఊషఃకాలము స్ట సాహిత్య చరిత 

_ కొండెగాడు _ హ్మతికా రచన 

-- కొవ్వుతాళ్ళు - నవలా రచన 

_ లేకి పేర _ వ్యాసాలు 

_- జొన్నకర |పశ్న్న - వ్యాసాలు 

-- సాహిత్య వ్యాసాలు - 

వేగుజుక్క. గంథమాల ఆవిర్భవించి పుసక |పచురణ కార్యక్రమం 

చేఫష్టేసరికి ఏ [గంథం ఆచ్చు వేయాలన్న ఆలోచన వచ్చింది. ధర్మారావుమీద 

ఆ బాధ్యత పడటం, అమలుజరగటం బహుశా రోజులమీద జరిగి ఉండచ్చు. 

మూడు రోజుల్లో విలాసార్దునం _ అదీ విద్యార్థి దశ _ దాటకముందు 

రాసిన 'జాడి' చేతికీ, మెదడుకూ ఈ కొత రచన బారమవుతుందా. రచన 

తయారైంది. వేగుచుక్క [గంథమాల (ప్రచురణకు నాంది పలికింది. 

ఈ (గంథమాల ప్రచురణలను మరిచికలన్నారు. మొదటి మరీచికగా 

ధర్మారావు రచన “ఊషఃకాలము 1౪11 తో వెలువరించారు. 

దీనికి “తాపీ ధర్మరాయని యుపోద్దాతము రాస్తూ “అయ్యా, భాషా 

విష యసమగఏ డ్ఞానంబునెల్ల జరితవలెగాక, రమ్యమగు కథారూపమున గూర్చి, 

యింత మనోహరముగ రచించుట నెందును గానము గదా. భాషా విషయం 

బునకు దోడుగ నాయాదేశ కాలములలోని యాంధధుల చరిితయు, సంస్కృత 

భాషాంశములును గడుంగడు హృదయరంజకంబుగ బొందువజణుచుట నిక్క 

ముగ చమత్కారమే యగు. ఇంక కవుల అక్షబంబుల గజప్పచు, నానాటి 

కొడగూడిన మార్పుల గుగ్గడించుచు నెంతయో జ్ఞానదాయకముగనున్న, ఈ 
గంథము తెలుగుల సపెన్నిధానమయి మనవారల నావరించి యున్న యంధ 
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కారమును బోగొట్టు నుషఃకాలమైయున్న యది” _ అని చదివి వినిపిస్తే 
కొందరన్నారనీ అందుకే తగ్నా |వచురిస్తున్నామనీ అన్నాడు. 

భాష విషయంలో ధర్మారావు అధి|పొయా లను “గారింథిక థాషావాదం'” 

వెల్లడిస్తుంది. దాన్నే వచనంగా 'విన్నపంిలో చెప్పాడు. ఆ ఆశయాన్నే ఇప్పుడు 

ఈ ఉషఃకాలమనే కలభాషిణి స్వీయచరి[తలో (పతిపాదించాడు. 

సాహిత్య చరితను స్పీయవవ్యత (పష్మకియగా తీసుకొని రావటం ఇదే 

(పథమం. సంస్కృతాన్ని భారతిగానూ, తెలుగును కలభాషిణిగానూ చితిం 

చాడు. నన్నయ నుండి వీరేశలింగం వరకూ వచ్చిన సాహిత్యాన్నంతా కల 

కమిలి కి ఆయా కాలాల్లో ఆయా కవులూ రచయితలూ వచ్చి బోధిస్తూన్నట్లు 

కథ అల్లాడు. చివరకు సంస్కరణం దగ్గరికొచ్చేసరికి _ అదీ భాష గురించే _ 

ఆమె “అక్కటా కొందయు నంస్క_రణాధిలాషనో యేమో మార్పుల జేయ 

బూని శ్రీహరీ, నారూపు మాపుచున్నారలే. యింకెక్కడి సంతసంబు. పరల 

యూహననునరించిన, నావారతే నను గు రింవనేరరుకదా సక తి ఇట్టిదియా 

సంస్క_రణము”” అని గగ్గోలె త్రిపోతుంది. ఇదీ ధర్మారావు ఆవేదనే. 

పధ్నాలుగు 1పకరణాలుగా సాగిన ఈ చరిత “ఇంత కాలంబునకుగదా 

వేగుజుక్క. వొడమినది? ఇదిగో చూడుడుషఃకాలంబు వచ్చెనోబుడుతలారా, 

రండు. డీనింగాంచి యానందింపుడని" తమ [గంథమాల కేరూ వెంటనే 

వచ్చిన మొదటి (గంథం ““ఉషఃకాలం” కావటాన్న్న పాఠకులకు నివేదించాడు. 

కవుల జీవితరచనను వదిలేస్తే వాజ్మయ చరితగా ఈ ఉషఃకాలమే 

మొదటిది. వంగూరి వారిది తర్వాత వచ్చింది. ఆ పెన అనేకమంది సాహిత్య 
చర్మితలను రాశారు. మధ్య మధ్యలో పారకులను తట్టి లేపుతూ - (గాంథిక 

ఖావతో సాగినా _ అనేక చార్మితకాంశాలను ఆంగ్ల చరితకారుల రాతలతో 

సాజ్యులనిస్తూ రచన సాగుతుంది. 

వేగుచుక్క. (గంథమాలలో శాశ్వత చందాదారులూ, చందాదాకులూ, 

పోషకులూ ఉండేవారు. |పవేశరునుం ఒక రూపాయి. సంవత్సరానికి విజ్ఞాన 

చందికవారిలాగే నాలుగఏ (గంథాలు |పచురించాలన్న ఆశయం. సభ్యులకు 

తక్కువ ధరలకూ, చందాదారులకు కాస్త ఎక్కుువకూ అందిచ్చేవారు. 

ఈ ఉషఃకాలము సభ్యులకు రు. 0_ 14.0 ఆణాలకూ, ఇతరులకు దు. 1-రీ_0కూ 

ఇచ్చారు. 2292 “పేబ్రీలుంది. ఈ పుసకానికి *కంఠమాలిగా ధర్మారావు ఆది 

వరకు రచించిన *“కలభాషిణి' అనే చంపకమాలికను ముందు సమకూర్చాడు. 
ఈ సూచన తిరుపతి వెంకటకవులిచ్చినట్టుగా పాతపాశీలో ధర్మారావే రాసు 

కున్నాడు. ఈ పుస్తకాన్ని గూర్చి మండపాక పార్వతీశ్వర శాన్తి5్5 
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కొల భాషిణి యనుపేరున 

నల యాం|ధ కవిత్యకాంత ఆత్మచర్శితం 

బలఘు (పక్రియ తనకొమ 

రులకుం దెలియంగ జేసె |పోన్నతకరుణన్. 

నవలారూపముగా, మనోహరముగా, నానారసోల్హాసిగా 

నవ లావణ్యయుతంబుగా నెసగ నాంధంబందు సంస్తూయ మా 

నవచః[ప్రాఢిమ జేయగాబడిన |గంథంబిదియే యంచు మా 

నవనాధుల్ కవినాధులుం దెలిపిరానందంబు నూచింపుచున్. 

- అని [పశంసించారు. మొతానికి (గంధం ఆటు (గంధమాలకు ఇటు 

ధర్మారావుకూ ఉషోదయం కలిగించింది. ధర్మారావు రచనల్లో పు సక 

రూపంలోవెలువడిన తాల్మిగంధం ఇది. అదీ వచన రచన. భాషావిషయంగా 

తన భావాలను నిర్మొహమాటంగా అందిన (పతి |హుకియలోనూ చాటి చెపూ 

జక ప్రచొలీకుడుగా బయల్లేరాడానాడు ధర్మారావు. సాహితీ సమర వైని 
కుడుగా రంగంలోకి దూకాడు. దీన్ని జయంతి రామయ్యపంతులు |గాంధిక 

భాషను సమర్థించే ఒక నభలో |వశంసించారని ధర్మారావు ఒక ఇంటర్వ్యూలో 

తెలిపారు (తెలుగు ఆకాడమీ 1669). 

బరంపురంలోని వ. న్యుల సహకారంతోనూ, భాషాభిమానుల చేదోడు 

తోనూ ఈ (గం ఫవమాల చేగుజుక్క_ ముదణాల యాన్ని కూడా ఎర్పాటు చెను 

కుంది. దీనికి (ప్రధానంగా దేవరాజు వారి కార్యదీక్నే కారణం 56 

కోండగాడు 

ఆంధ భాషా భివర్డ నీ సమాజం ద్వారా (గంధాలయ నిర్వహణ, బరం 

పురంలో సంస్కరణ భావాల (ప్రచారం, జాతీయ భావాలకు వెదికగా సమాజాన్ని 

తీర్చి దిద్దటం, సాహితీ | పముఖులను ఆహ్వానిస్తూ గోష్టులునిర్వహించ టం, ఇవి 

నాడు ధర్మారాపుకు ఊపిరి పీల్చుకోటానికి కూడా ఏలు కలిగించనంతటి కార్య 

భారాలు. ఆది నుండి సంస్కరణలవై పు ధర్మారావు దృష్టి ఉండేది. 

వీరి చిన్నతనంలో ఒకసారి 85 వెషవమతగురువులు వచ్చి చృ్శకాం 

కితాలను వేయించుకోమని బోధించాడు. ఇంట్లోవారంతా బలవంతం చేశారు. 
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ధర్మారావు ఆ మత గురువును ధిక్క_రించాడు. కాల్చి వేనుకోటం అవాగరిక 
మన్నాడు. ఇలా వేసుకున్నందువల మతంలో విశ్వానం కలుగుతుందన్నది 
క్ర అన్నాడు. చివరకు తల్లి కన్నీళ్ళకు లొంగి చందనంతో చకాాంకితా 

లద్దించుకున్నాడు. చాలాకాలం ముఖాన తిరుచూర్ణం సెట్టుకోవటం తప్పించి 

దెవవూజలు చేయటం కాని, మతగురువులను పిలిపించి భికలివ్యటం గానీ 

చెయ్యలేదు. ఈ భావాలే కమేపీ వారిలో పాదుకొని మతాల పేరట జరిగే 

నామాజిక దురనా, యాలను వెతికిబై ట పెట్టాలన్న ఆలోచనరు దారితీశాయి. విదా 

గిగా ఉస్ప్పరోజుల్లో వ్య కెనీలం - సద్దుణాలూ అంటే అభిమానం కలిగించ రచ 

నలు చదివారు. వారి దృష్టికి ఎడిసన్, స్టీల్ రచనలు వచ్చి ఉంటాయి. స్పెష్టే 

టరూ దాని సంఘమూ, ఆ సభ్యుల నడవడీ-ఆ సంఘం తన రోజువారీ చర్చలతో 

సమాజంలోని చెడును ఎలా బయట" ట్రిందీ, ధర్మారావు మనసును ఆకర్షించి 

ఉంటాయి, 

ఇదే విధంగా తానూ ఒక పతిక 'పెట్టాలనుకున్నూడు. కొండెగాడు” 
అనే పేరు స్థిరపరచుకున్నాడు. ఈ వృతిక పె భాగంలో “వారైన వవ 
ఇజ్యూమి యదు కం (గంథకోటిధి?” ఆనే నూ క్తి ఉండేది. కొండెగాడు అంపే 
కొండేలు చెప్పేవాడు. అయితే ఆ ఆర్థం అయి ఉండదనే కొండెము అంటే 

మన శాసనాల్లో కనిఎంచిన 'కుణ్బినరాసు' అనే పవం కావచ్చన్ అదే [(కమంగా 
ఇలా మారిందనీ కొంచరభ్మిపాయం. అదే అయితే దానర్హం “పాతవ్వ చప్పే 

వాడిని అవుతుంది.”” కాని ధర్మారావు అబి పాయం మ్మాతం “నేత్రములు 

పప్పేవాడినే ఉన్నట్టు కొండెగాడు నెం. 1 లో తెలుస్తుంది. 

“వేగుచుక్క” (గంథమాల, వచురణాలయాలు స్థాపించి బరంపురం 
నుండి సాంఘిక సాహిత్య రంగంలో కృషి చేసున్నా మధ్య మధ 

పట్నంతో సంబంధాలూ రాకపోకలూ మానలేదు. ధరా 

"పెట్టాలన్న తంంపు 1912లో వచ్చి ఉండచ్చు. డికెన్స్ * 

ఎడిసన్ “'స్పెన్టైిటరూ' చదివిన జ్ఞాపకాలున్నాయి. సరిగా 
కొండెగాడును తూడా నిర్వహిద్దామనుకున్నాడు. 

ఇలాగే ఎడిసన్ _పేరణతో ఈనాడు తెలుగదచెనింతదో చాలా (పఖ్యాతి 
పొందిన “సాక్షి” వ్యానాల సంపుటాలున్నాయి. పానుగంటజివారు వీటిని మొదట 
191కి నుండీ *సువరలేఖ' అనే ప్మృతికలో రాశారు. సాకిలోని ఆధారాల 
నుండే ఇది 06.ల5ి.13.8న ఆరంభమై మార్చి 1! వ తేదీ “సువర్ష లేఖ” సంచి 
కలో వచ్చి ఉంటాయి. “సాషియను పేరిట కొన్ని న్యానములు నేను 19 ]కీవ 
సఎవతరమున గొన్ని మానములు సువర్థ లేఖా స్యతికలోన |వాసితిని. ఆ 
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పతికాధివతి నన్న త్యంతము [పోత్సాహపరచి [వాయించుటచే [వాసితిని”. అని 

మొదటి సంపుటం పీఠికలో పానుగంటి రాశాడు. ఈ ప|తికాధిపతి ఎవరోకాదు 

వారి అల్లుడు, [(దోణంరాజు వెంకటరమణారావే. 1914 ఏపిల్ చివరివరకూ 

, సుమారు ఇరవై ఎనిమిది వ్యాసాలు రాశాడు. తిరిగి దీనిని 1920 సెప్టెంబరు 

కీ నుండి ఆంధప్మతిక సారస్యతానుబంధంలో వారానికి ఒకటీ రెండూ 

చొప్పున 2.9.1922 వరకూ రాశాడు. ఆం|ధభపుతిక లోనే మళ్ళీ చె”పైంబరు 

నుండీ అడపాదడషా రాస్తూ 24.83.1925 వరకూ ఈ వ్యాసరచన నిర్వహిం 

వాడు. తిరిగి సాక్షి సంఘ పునరుద్దరణ 95.8.198కి లో జరిగింది. ఒక 

[కమ పద్దతిలో వ్యాసాలు రాలేదు. కొద్దికాలం వచ్చి ఆగిపోయాయి. 58 

ఇంగ్రీమ సాహిత్యం, ఆందులోనూ వచన రచనలో ఎడిసన్ (1672_ 

1719), రిచర్డ్ స్టీల్ (16721729) కలిసి రూపొందించిన “'స్పెక్టటర్” 

వ్యాసాలు చాలా పఖ్యాతిని సంపాదించాయి. నాడు వచన రచనకూ వ్యంగ్యా 

నికి ఒరవడి పెట్టాయి గూడా. ఇది ఓ సంఘం. కల్పిత మైంది. ఇందులో 

పధాన వ్యక్తి 'స్పెన్టటర్. సంఘ సభ్యులుగాగాసీ, సహాయకులుగాగాని ఉన్న 

మిగిలిన సభ్యులు సర్ రోజర్ డి కవర్తి, నర్ ఆండూ (ఫీ పోర్ట్, కె.ప్రైన్ 
సెంటీ, విల్ హసీకూం బ్, “ఇన్నర్ మెంపుల్, సభ్యుడొకడూ. వీరందరూ 

సమాజంలో ప్రధానమైన వివిధ వృత్తుల్లో జీవిస్తూ వాటి లోతుపాతులను బాగా 

ఆకళించుకొన్న వారు. వీరందరూ కలిసి చర్చించి మరునాటి హతికలో ఏ విష 

యాలు రాయాలో తీర్మానించి స్నెక్ట్షేటర్కు సలహాలిప్తారు. ఈ వృతిక దిన 
ప్మతిక. 

టీని ఆశ యూలను తన వదవ సంచిక (12-ల-ఓ/ 110లో వివరిస్తూ చివ 

రకు “గేటు [బిటన్ పొలిమేరల నుండి దురాచారమును, అజ్ఞానమును తరిమి 

వేయుటయే ఈ రచనల ఏకైక చరమ లక్ష్యము"అని అంటారు. ఈవ్యాసాల్లో 

మూఢ నన్ముకాలు, ఫ్యాషను మొదలైన వాటిమీద నిరననం, సాహిత్యం ము 

అభిరుచి కలిగించటం, స్ర్రీలోకాన్ని గురించి, ఈర్ష్య - స్నెహం మొదలైన 
భావాలను గూర్చి, సంఘానికి ఆమోదయోగ్యంకాని దురభ్యాసాలను గహర్చీ 

విమర్శన లున్నాయి. స్పష్టీకరణ లున్నాయి. వ్వ్యయ వెవిధ్యం చాలా ఉంది. 

ఒక వ్యాసం “మేము నేరముల వెల్లడింతుము. వాని స్వభావముల విశదపర 

తుము, వానివల్ల సంఘమునకు గల్లు హానిని స్పష్షపరుతుము. వానియందు 

జనుల కసహ్యాము కలుగునట్లు చయుట కై [పయ త్నింతుము. నేరములనే 

మేము నిందింతుము కాసి ఇట్టి నేరములకు ట*ోనైనవారిని నిందింపము. వారిని 
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దల పెట్టము. మాకు వారితో లేశ మైన వనిలేదు.*” _ అన్న సాక్షి భావాలు 

స్పెక్షేటర్లోనుండే [గహించారనవచ్చు. 

పానుగంటివారు సువర్ణ లేఖలో (ప్రచురించిన వ్యాసాలవరకూ స్పెక్టేటర్ను 

చాలా వరకూ ఆదర్శంగా పెట్టుకున్నా, తర్వాత్తరువాత వచ్చిన రచనలలో 

వచనా శిల్పానికి, (వణాళికకు బాగా మెరుగులు దిద్దుకుని స్వతంతతను వ్యక 

పరిచారు. సాక్షిలో సభ్యులు సాక్షి, జంఘమాల కాస్త, కాలాచార్యులు, వాణీ 

దాసుడు, బొ|ర్రయ్య సెట్టి. చివరలో సి. బాలనాగమ్మ ఆనే ఆమెక్క్కూడా 

సభ్యుల తర్గనభర్దనల తర్వాత సభ్యత్వం ఇవ్వటం జరిగింది. 

ఈ సాక్షి సమాచారమంతా 91లి నాటిది. ధర్మారావు ప్రకటించే 

కొండెగాడును పరిశీలించటానికి ఈ యె వృత్తాంతం చాలా అవసరం. 

'కొండెగాడు' వ్యతికలను అచ్చేసి ఒకకానీ వెలకు అమ్మేవాడు. [క్రమంగా 

దిన, వారవతికగా కూడా వచ్చేదికాదు. ఏరిదగ్గర డబ్బు సమకూడినప్పుడూ 

రాయదగ్గ విషయం ఉన్న దనిపించినప్పుడూ ఇది వచ్చఎ. ఒరింపురం, విశాఖ 

పట్నాల నుండే |పకటించేవాడు. వారక్కడ తిరుగుతున్నా ఈ |పతులను 

తీను కెళ్ళి పంచటం ఆచారంగా పెట్టుకున్నారు. పృతికలమీద వరస సంఖ్య 

వేసేవారు. మొదటి సంఖ్య ఉన్న పతికలో “స్వీయచరి[త'అని “రొండెగాడు' 

తనను గురించి రాసుకున్నాడు. తన స్వభావాన్ని అంపే పహ్మతిరలో తాను 

రాయబోయేవాటిని గూర్చి ఇప్పుకున్నాడు. తాను చూసింప-విన్నవ్ ఆంతా 

మీకందరకూ పప్పటమొ తన విధానమన్నాడు, బెప్పద తగినది ఇ చప్పరానిది 

అనేది లేకుండా సవివరంగా చెప్తానన్నాడు. ఒక వృతాంత సివేదికుడుగా తనను 

పరిచయం చేసుకున్నాడు. ప్రచారాన్ని ఆశించడట, పేరు “పెకి రాకూడదట. 

“కనిన దానిని తెలిసికొనుటయు, తెలిసిన విషయంబును చలుపుటయు......-, 

నను సీ రెండును నేనింక మానలేను” ఆని తన స్వభావం వెల్ణడిస్తాడు. 

ఇక రెండవ సంచికలో తన నామాజికులను గూర్చి పివరన్తాడు. 
ఇందులో గోపాలశర్మ, భాస్కరభట్టు, తిరుమలయ్య, విశ్వాంభరరావు సభు 

వీరందరి స్య్వభావాలూ ఇందులో సూచించాడు. 
at వి ల్ ల w i = 

స్పె క్లేటరే ఎడినన్ _ సలు. కొండెగాడే భర్మారాషు. సాచి ఈ హా 

ఫ్రా 

జ 

పొనుగంటివారు. తనను గురించి సాశిలో అంతగా జస్పుకోరుండా “తాసంగోతి 

మీరు ముందు నా వాతను బట్టియే కనిపెట్టగలరని'”ఊరుకుం టే, స్పెక్టటర్లో 
తొలి వ్యాసంలోనేతనను గురించి చెప్పుకుంటూ “తాను అన్ని పనులూ చేసూ 
జీవించాననీ - ఇన్ షార్ట్ ఐ హావ్ ఆక్టెడ్ ఇన్ ఆల్ ద పార్టు ఆఫ్ మై లైప్ 
యాజ్ ఎ లుకర్ ఆన్, విచ్ ఈజ్ ది కా రెక్టర్ ఐ ఇంపెండ్ టు (పిసర్స్వ్ ఇన్ 



దడెవాలయ భావం. అదను కల్తుడల 
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పె శప చ్చుతుల 
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15 లింగపూజకు ఉపయోగించిన పురుషాంగ రూసం - మొహంజొదారో. 
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దిస్ పేపర్” అని చెవ్పుకుంటాడు, కొండెగాడు కూడా “తన దారిని దాబోక 
యందణ విషయంబును వీనికే కావలయునగునుగదా.... వీనినోట నువ్వు 

గింజదాగదు....చూచినదానిని. దెలిసికొనుట జ్ల్ఞానమార్గంబని మీరెజబుంగుదురు 

గదా. తెలిసికొనిన దానినితరుల కెబుక సేయుట సంఘ విధానమని నుడువ 

వలయునా?”* అని అంటూ తను "*“కనువినికి" గుణమున్నవాడనంటాడు. 

సమయం వచ్చినప్పుడు ముఖ స్థ విష (యము నతి దారుణంబుగ |బయోగిం 

చుటయు తనకు పాము (కనువినిక్సి నకున్న సమాన ధధ్యములట. అయినా 

దానికివల ““ద్విజిహ్యత్వ్యమును, వ్యకగమనమును, నల్నపాణినిపీడనంబును, 
లోనుగాగల గుణంబులు మందునతైన లేవి'ంటూ కొడ్తే ఏనుగు కుంభస్థలం 

కొట్టటమే కొండెగాడి పని అంటాడు. 

ఈ లక్షణాన్ని బటి తనను గురించి చెప్పుకోటంలో ధర్మారావు 

స్పెక్టేటరునే అనుసరించాడు. ఇద్దరికున్న లక్షణాలలో సమానధర్మాలుఎక్కు.వ. 

ఇక సభ్యులను పరిశీలిస్తే స్పెక్టేటర్, కొండెగాడు, సాకి. లలో అయిదు 

గురే స్థిరమయిన వ్యక్తులు. అన్నిట్లోనూ వివిధ |పవృత్తులు కలిగిన వాళ్ళు 
న్నారు. ధర్మారావు తమ సభ్యుల చిత్తవృత్తులను చాలా విశదంగా, స్పష్టంగా 

లలిత మైన హాస్యంతో పరిచయం చేస్తాడు. 

గోపాలశ ర్మ నల్పనివాడు. కళానిధి. అనేకవృ త్తి విద్యలు తెలునంటాడు. 

ఉపన్యాసాలివ్వటం అంటే నరదా. వాక్చాతుర్యంతో ఆందరిసీ ఆకర్షిన్తూంటా డు. 

అవునన్న వాడ్ని కవి శిఖామణిగాను కాదన్న వాణ్ని ఖాన్ బహదూర్ గానూ 

చెయగల సామర్థ్యం ఉన్న వాడు. 

ఖాస్క_రభబట్టు రెండవ నభ్యుడు. వయనులో కాస్త వృద్దుడెనా “వాంఛల 

బాలుడుగా ఉంటాడు. కలుపుగోలుతనం ఉన్నవాడు. ““తెప్పపాటు కాలమున 

జలిమితీగనేచెట్టునకైనను నెగ్మబాకింపగలడు''. శాస్రం తెలిసినవాడు. ఆచరించి 
బాగోగులు నిర్భయిస్తుంటాడు. సూలకాయుడు. చురుకుదనం పాలెక్కు_వ. 

అనుమానం పాలెక్కువ. కనుక పక్క_చూపులు చూడట్టం అక్షణం. 

మూడవ సభ్యుడు తిరుమల య్య. వైశ్యుడు. చదువుకున్నవాడు, చాల 

భాషలు వచ్చినవాడు. అన్నిటినీ మించి “సంజ్ఞల” ఖాష బాగా వచ్చు. దానిని 

త్రీల నుద్దరించటాని కే ఎక్కువగా వాడూంటాడు. కాస్త రూపవంతుడు. 

ఏశ్వంభరరావు నాలుగవ సభ్యుడు. చదివింది తక్కు-వె అయినా లోక 

జ్ఞానం ఎక్కు_వ. ఇతణ్ని తమ కార్యాలయానికి లేఖకుడుగా అడుగుదామను 

కుంటున్నారు. ఇతనితో మాట్లాడితే చాలా జ్ఞానం సంపాదించిన వ్యక్తిలా 



162 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

ఉంటాడు. విశ్యాన్నంతా భరిస్తున్న ట్టు పనిచేసాడు. కృతిమాలంకారాలతో 

ఆందాన్ని “పెంచుకోటానికి |శ మపడ్లాడు. 

సాక్షిలో నన్ని వేశాలెక్కువ. స్పెశక్షేటరులో ఆన్ని లేవు. కొండెగాడు 

రచనలు నాకు లభించినవి రెండే. ఆపి 1914 ళో పునర్ము[దణలుగా వేగు 

జుక్క_. కథావళశిలో ఆచ్చయినవి. కనుక పూర్తిగా అధ్యయనం చెయ్యటానికి 

అవకాశం లేదు. ధర్మారావు హాస్యాన్ని బాగా ఆశ్రయించి ఉంటాడనవచ్చు. 

విశ్వంభరరావును గూర్చి చఇపూ “అతడు చిన్న ల లోనెల్ల జిన్న పెద్ద; పెద్దలలో 

నెల్ల చుద్దచిన్న;” అంటాడు. అలాగే తిరుమలయ్యకున్న 'స్రీలోలత్వ్వాన్ని 

వ్యంగ్యంగా వివరిస్తూ ““మన భరత వర్షమున స్రీలన్నివిధముల గొజతవడి 
యుండుటనవలోకించి వారికి దగిన యుద్దరణ మొసంగవలయునని యతడవో 

ర్మాతములర్జనారీశ్వరుని (పార్టించుచుండును”. “వతి సందులోను నే 

మూలనో నిలబడి సంజ్ఞలభాష జూపింపుమన్న నించుకయేని దడయక చూపిం 

చును. శ్రీలబలలగుట వారియందతనికి గరుణ మెండు” _ అని అంటాడు, 

అదే విధంగా అతని కొచ్చిన భాషలను చమత్యా_రంగా వివరిస్తూ “వరులాత 

నికి వచ్చునని చెప్పు భాషలొక పదియున్నవి. ఆతడు పరులతో వచ్చునని 
చెప్పునవి యొక వది. నిజముగా అతనికి వచ్చినవి మరియొక వది”. మాటలు 

మెలిక లేసాడు. అతడెంత వాక్చాతుర్యం ఊఉన్నవాడంపే “సత్యమో యవ 

సత్యమో, తన విషయమునే (గహించి యితరులకర్ణముగాకుండునట్లు మాట్లాడ 

గలడు. అప్పుడప్పుడతనికి గూడ నర్థము కాకుండ భాషింవగలడు. ఈ 

గూఢ భాష యొకటి”” _ అని ఆనాటి ఉపన్యాసకులను బహుశా ఎద్దేవా చేయా 

లని చేసి ఉంటాడు. 

కొండెగాడు నడవటం ఆరంభించిన తర్వాత మొదటి దండ యాత 

వ్యావహారిక భాషా వాదం మీదా, ఆందులోనూ పి. టి. శ్రీనివానయ్యంగారి 

మీద చేశాడు. అదే విధంగా ఆదినుండి శతు శిబిరంలో ఉండే "నెట్టి లక్ష్మీ 

నరసింహం రచన *వనుంత సేని కూడా ఈ కొండెగాడి కఠిన విమర్శకు 

గురై ంది.59 ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో ధర్మారావును [గ్రాంథిక భాషా వాద (ప్రచార 

కుడుగా నిలబెట్టాయి. 

కొండెగాడు ప్మతికలు నాకు లభించినవి - ధర్మారావు, దేవరాజు 

వెంకటక్శష్టా రావు 1914 నుండీ నడిపిన వేగుచుక్క కథావళి అనే ప్మతికలోవి. 

కనుక 1పథమంగా కొండెగాడు రచన 1914కు ముందు అవాలి. మాసు 

నుంచి వచ్చి బరంపురం కళాకాలలో అధ్యావకుడుగా ఉంటూ (గంథమాలను 

థాషారివర్షసీ సమాజాన్ని నిర్వహిస్తున్న కాలంలోనే ధర్మారావు, వీటిని పక 
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టించి ఉండాలి. అంటే 1911 - 1914 మధ్య. ముదణాలయం 1912 లో 

"పెట్టారు. అందులోనే ముదించేవారని బరంపురంలోని వ్యక్తుల భోగట్టా. 

కనుక 1912 . 1914ల మధ్య కావాలి. అప్పటికే వ్యావహారిక భాషావాదం 

దుమారంగా వీసోంది. తన దాడిని దాని మీదే ఆరంభించాడు. సాక్షి 1918 

నుండి ఆరంభం. దాన్ని |పచురించిన సువర్ణ లేఖ పతికకు అంత [పాచుర్యం 

లేదు. వీరి కొండెగాడు బరంపురం - విశాఖల మధ్యే నడిచి ఉండాలి. మితు 

లకు పంపి ఉండవచ్చు. స్పెక్టేటర్నే అన్ని విధాల అనుకరించినట్టు కొండె 

గాడు తెలియచేస్తుంది. ఇలాంటి లక్షణం తొలిసారిగా అనుకరించిన వాడికి 

తప్పదు. సాక్షి వ్యాసాలు ధర్మారావు చూసే ఉంటే ఇంతకన్నా అందంగా 

వ్యంగ్యంగా హాస్యంగా చెప్పగలిగి ఉండేవాడు. కనుక చూసి ఉండడు. 

పానుగంటివారు ఈ కొండెగాడు ప్మతికలను చూసినా, వారప్పట్సికే చేయి తిరి 

గిన నాటక రచయిత. ఒకరకంగా వచనంలో సిద్ధహస్తులు. ధర్మారావుది 

ఆరంభదశ. కనుకనే "స్పెక్టేటర్కు అనుకరణ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. ఏటన్ని 

టిని బట్టి బహుశా సాక్షి వ్యాసాలకు కొంత ముందో వెనుకో ఈ కొండెగాడు 
పష్మతికను తీసుకుని వచ్చి ఉండవచ్చు. ఖచ్చితంగా ఏది ముందో చెప్పడానికి 

ఆధారాలు నేవు. 

1986 లో 'జం|ధవికారదుని భాషాసేవి అంటూ కె. ఆ. స్వామి 

(పజామిత ఏపిల్ 12వ తేదీ సంచికలో ఓ పెద్ద వ్యాసం ధర్మారావును 

గురించి రాశాడు, అందులో “ఇంగ్లీషనవల స్పెకేటరును జూచి యట్రిదాం[ధ 

మున నుండిన బాగుగదాయని ఇంకను పానుగంటివారి సాక్షి రాకముందే 

కొండెగాడు అని చిన్న హృతికలను |పచురించుచుండిరి” _ అని రాశాడు. 

దీన్నిబట్టి సాక్షికన్నా కొండెగాడు పృతికలే ముందు వచ్చి ఉంటాయన 

వచ్చు. అవీ 1912 - 1918 మధ్య కాలంలో ఆరంభమై వచ్చాయని మాతం 

ఊహించవచ్చు. ఏదిఏమైనా అప్పుడప్పుడే రూపాన్ని సంతరించుకుంటున్న 

కొత సమాజంలోని (పెట్టుబడిదారీ) వ్యక్తుల్లో ఉండే వ్యక్తిత్వాల వై రుధ్యాలను 

ఈ కొండెగాడు సమాజ సభ్యులు (పతిబింబిస్తారు. గురజాడ *గిదిశంి లక్షణా 

లనూ ధర్మారావు కొందరు సభ్యుల్లో చిలకరించాడు. అన్ని సంచికలూ లభ్య 

మైననాడు గానీ ఈ వ్యాసాల రూపురేఖా విలాసాలూ, విమర్శనా పద్దతులూ 
మనకు స్పష్టంగా ఆర్థంకావు. 
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శొవువురాళ్ళు 

ఇతర భాషా సాహిత్యాలలో ఊన్న అందాలను తెలుగులోకి తెచ్చి, 

తెలుగు వారికందించడం వేగుచుక్క, |గంథ మాల ఆశయాలలో ఒకటి. కొత్త 

సాహిత్య [ష్మకియలను తెలుగులోకి తీసుకుని రావటం మరొకటి. ఈ ఆశయా 

లను సాధిస్తూ సంవత్సరానికి నాలుగు [గంథాలను (ప్రచురిస్తూ, 1917 లో 

ధర్మారావు “(కొవ్వు రాళ్ళు. నవలను వెలువర్చారు. ఇప్పటివరకూ [గంధ 

మాల ఉషంవలమాదపిన (పడు, సువ్యాస్తత, పద్మినీ పరిణయం, 

విలాసార్ణునం, సగుణ మూడు భాగాలు (వచురించి పదవ మరీచికగా ఈ 

కొవ్యురాళ్శ్ళను తీసుకొచ్చారు. వీరు తమ [ప్రచురణలను “పిల్దల కొరకు, 

కూలుర కొరకు, బాలికల కొరకు, పండితుల కొరకు, పామరుల కొరకు, 

వర్తకుల కొరకు, సేద్యగాండ్రకొరకు, సకల జనోపయోగము కొరకని 
యెంచి” తీసుకొస్తున్నామని (ప్రకటించుకున్నారు. “ఒకే విషయము గల ఒకే 

గంధము, ఒకే [గంధకర్త [వాసినది అన్ని తరగతుల చదువరులకును 

రుచించక పోవచ్చునని యెంచి యెల్దరకునుపయోగింపబడు రీతిని వివిధ కర్త 
లచే వివిధ విషయముల గూర్చి వాయింపించుచున్నాము” _. అని గంధ 1వచు 

రణ |[వణాళికను వివరించారు. 

ఈ [గంధమాలలో తొలి మరీచిక ఉషఃకాలము, ఆరవ మరీచిక విలా 

సార్జునము, పదవది ఈ |కొవ్వురాళ్ళు. ఈ మూడూ ధర్మారావు రచనలు, ఈ 

(గంధాలను చూసే ఆవి రాసిన రచయిత ఎవరో తెలియదు. ఊషఃకాలము 

మీద _ “కలభాషిణి' ఆనీ, ఏలాసార్టునము మీద _ “నేను అసీ, ఈ క్రొవ్వు 

రాళ్ళు మీద - “ఉపాధ్యాయుడు” ఆనీ ఉంటుంది. ఆయితే అక్కడక్కడ 

ధర్మారావు తమ ఇతర రచనల సందర్భాల్లో వీటిని తానే రాసుకున్నట్టు చెప్పు 

కోవట మే మనమ్మీగంధాల అసలు రచయిత ధగ్మారావని అనటానికి ఆస్కారం 

కలిగిస్తుంది. దీనికి సొక్ష్యుంగా దేవరాజు వెంకట కృష్ణారావు ఏ. 9- 1960న 

బరంపురం నుండి హైదాబాద్లో ఉన్న ధర్మారావు పేర ఒక "పెద్ద ఉత్తరం 

రాశాడు. అందులో అనేక స్వవిషయాలను పేర్కొంటూ తన సంసార కష్టా 

లను వివరిస్తూ కాపీరైట్ ఇతరులకు వ్నికయించని వేగుచుక్క. 'పచురణల 
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జాబితాలో “మీ ఉషఃకాలము (ఆటోబయోగఫీ) మీ విలాసార్జునము” (నాటకం) 
అని రాశాడు. ఇక (కొవ్వురాళ్ళ పసావన చేస్తూ మరికొన్ని ఇతర వచురణ 

అతో దీన్ని కుడా 1955 టో కొండపల్లి పిర్ర వెంకయ్య వద్దికేషన్స్ (రాజ 

మండి) వారికి (గంధానికి నూరు రూపాయలు చొప్పున ఆమ్మేశాననీ _ తన 

సంసారపు బాధలే డానికి కారణమనీ కృష్ణారావు కూధపడ్డాడు. 

ఈ ఉత్తరం కృష్ణారావు రాయటానికి ముందు 5-9. 1960న ధర్మా 

రావు వారికి ఒక ఉత్తరం రాస్తూ తన |గంధాలన్నీ మళ్ళీ ముుదించుకుంటున్నా 

ననీ తన దగ్గర విలాసార్దునం = (కొవ్వురాజ్శ లేవనీ పంపమనీ రాశాడు. 

దానికి సమాధానమే పై ఉత్తరం. ఇక కృష్ణారావు “*|కొవ్వురాళ్ళను ఇతః 

పూర్వమే 1955 లో నేనే దాని కాపీరైట్ వికయించుట జరిగియుండుట 

ఇప్పుడు నాకు ఆ 1955 నాటి చర్య _* తమ యిప్పటి పయత్న మునకు లిక 

చెక్నికల్ ఇబ్బందిగా మారినందుకు నేనెంతేని దుఃఖించుచున్నాను. ఏమి చేయ 

వలనో తలియకున్నది. మీరే సలహా చెప్పండి. జరిగినది హృదయ విదార 

కమైనదే ....నా వలననే మీకు మనో వెకల్యము కలిగి పోయినదే _ అనే 
దుఃఖమమితముగా పొందుచున్నాను ....” అంటూ ఊత్తరాన్ని ముగిస్తూ మళ్ళీ 

“కావ్వురాళ్ళ గూర్చి నేను శిజా పాటత్రుడనె . అని అనుకుంటా ఉన్నాను” 

ఆని ఎర్ర సిరాతో రాశాడు. ఈ సాజ్యాలూ (గంధరచనా విధానం మ్మాతమే 

ఈ పుస్తకాల రచయిత ధర్మారావని లోకానికి తెలియజేస్తాయి. (గంధమాల 

(పచురించిన కొన్ని ఇతర [గంధాల మీద కూడా రచయితల |పచ్చన్న నామా 

లుంటాయి. వేగుజుక్క |గంథమాల అనీ గంథ మండలి ఆనీ రెండూ 

వాడూండేవారు.60 

ఈ [కొవ్వురాళ్తు నవల తాలి ప్రచురణ జరిగిన కాలంలో దీనికి బాగా 

శేరు [పఖ్యాతులొచ్చాయి. తెలుగు దేశంలో చాలా మారుమూల |గామాలకు 

సెతం ఈ (గంధమాల (పచురణతైన “వాడేవీడు', “సగుణి, మొదలైనవి 

అందాయి. దెవులపల్రి రామానుజరావు తనకు ధర్మారావుతో పరోక్ష 

పరిచయం ఈ (కొవ్వురాళ్ల నవల ద్వారానేనని అన్నాడు. దీని రచయితను 

తెలుసుకోవడానికి అనేక మంది ఉత్తరాలు రాసి సమాధానాలు పొందేవారట. 

అప్పటికి ఆంధ (పచారణీ (గంధమాల కొన్ని అనువాద అపరాధవరిశోధక 

నవలలను (ప్రచురించింది. వేగుజుక్క_కూడా (ప్రచురించింది. తీరుబాటు గా 

ఇళ్చలో ఉండే జనానికి ఈ పుస్తకాలు - చ:వే అద్యాసాన్నీ, అకరుచిసీ కలి 

గించాయని ఆనేకమంది ఆధి|పాయం. 
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(కొవ్వురాళ్తు నాకు లభించిన మొడటి వ్రచురణ పడిలో కేవలం నవలా 

భాగం ఉందే కాని ముందు వెనుకల |పచురణక రల మాటలుండే భాగాలు లేవు. 

దీనికి సూచనగా దీని |పాశస్యాన్ని వివరిస్తూ సంపాదకులు రాసే ఉంటారు. 

ఆయితే 1955లో దీన్నే 'కళ్శాపచారక సమితి” [పచురణగా దేవరాజు వంకట 

కృష్ణారావు (పచురించాడు. అంటే రెండోపచురణ. దీని తర్వాతనే (వచురణ 

హక్కులను ఇతరులకు ఆమ్మటం జరిగింది, రెండో _పచురణకు చివర చేర్చిన 

ఉపోద్దాతంలో ఈ నవల రచనా విధానంలో 

--- స్వభావ పరిశోధన (రిసర్చ్ ఇన్ ది నేచర్ ఆఫ్ మాన్) 

== స్వభావోస్మీలన (డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కారెక్టర్) 

=== స్యభావ నిరూపణ (కా రెక్టరైజేషన్) 

_.- స్వభావ పరిణామము (ఛేంజెస్ ఇన్ కారెక్టర్) 

= చారి[తక విశేషములు (హిస్టారికల్ బ్యూటిస్) 

_.- నూతన భావములు (న్యూ ఐడియాస్) 

అనేవి [ప్రధానంగా ఉన్నాయని _వచారక సమితి కార్యదర్శి ఆన్నాడు. 

ఇది ఈ సమితి (పచురణల్లో ఆర వది. 

(కొవ్వురాళ్ళు ఆపరాధపరిశోధక నవలకాదు. మనిషి డబ్బుకు ఎంత 

గడ్డి తింటాడో ధనవంతుడైనా సరే పరిస్థితులను బట్టి ఎలా దిగజారతాడో 

చెప్పే నవల. (కొవ్వురాళ్లం టే సానబెట్లని ముడిరత్నాలు. 

న OL LUN చనిపోతూ 

తన దగ్గరున్న (కొవ్వురాళ్లను శ్రీనివాసానికిచ్చి ఆత గారెంట్లో కూలవిధవగా 

ఉన్న తన కూతురు మహలక్ష్మి పెద్దది కాగానే వీటిని అప్పగించమంటాడు. 
శ్రీనివాసాన్న్ ఒక రాయి తీసుకోమంటాడు. వెంకటేశం కొడుకు రంగూన్లో 

ఉంటూ చనిపోయాడని అందరూ అనుకుంటుండేవారు. ఆందుకే ఈ ఏర్పాటు. 

శ్రీనివాసం మహలక్మిని తన యింటికి తెచ్చి తన ఆన్న కూతురు 

సరస్వతికి తోడుగా ఉంచి పెంచుతుంటాడు. ఈ రాశ్ళ విషయం ఎవరికీ 

చెప్పడు. (శ్రీనివాసరావం చే మంచి గౌరవ్యపతిష్టలున్న వ్యక్తి. నిస్సంతు. 

గొప్ప వ్యాపారస్థుడు. 

మొదట్లో ఈ రాళ్ళు అంత విలువలేనివిగా భావించిన శ్రీనివాసానికి 

వీటిల్లో ఒక రాయి విలువే 50 వేలు చేస్తుందని: తెలిసినప్పుడు ఆశపుడుంది. 

వీటన్నింటినీ కాజేయాలన్న తలంపు కలుగుతుంచి. తన ఊహలెవరూ. పసిగట్ట 

కుండా జ్మాగత్తవడూనే రాళ్ళను దాచేసి ఇంట్లో దొంగలువడి ఎత్తుకెళ్ళారన్న 

వదంతి లేవదీస్తాడు. అడుగడుగునా మానసికంగా తను చేసిన మి|తడోహాం 
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క టైకుడుపుతుంకే మతిభమణం పొంది ఆ రాళ్ళు విసిరేస్తూ జారి వడి అవే 

గుచ్చుకుని చనిపోతాడు. 

కధ ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతుంది. వెంకటేశం కొడుకు కృష్ణమూర్తి 

వచ్చి ఈ రాళ్లవ్యాపారం ఆరా తీసి శ్రీనివాసాన్ని అడగటంతో కధ వేగం 

పుంజుకుంటుంది. రహస్యంగా చేసే ఈ రాళ్ళ వ్యాపారంలో శ్రీనివాసంతో 

చేతులు కలిపిన సీతారాం అన్న పాత దొంగ కృష్ణమూర్తి మితుడు కావటం 
అన్నది శ్రీనివాసం [దోహం వేగంగా పండటానికి కారణమవుతుంది. 

శ్రీనివాసాన్ని దేవుడుగా నమ్మిన గుమాసా నరసింహావావు, అన్నకూతురు 

స”స్యతి, వెంక పేశం కుమార్తె మహలకులకు చివరి వరకూ శ్రీనివాసం 

ముసుగుమనిషన్న భావం రానేరాదు. వచ్చిన తర్వాత అతని శవం తప్ప 

మరేం మిగలదు. : 

కోధాదంగం రెండు మూడు స్థలాలు మారుతుంది. తాగుబోతూ తిరుగు 

బోతూ అనుకున్న కృష్ణమూర్తి మారటం, కళ్లముందరి దెవంలా లోకంలో 

చెలామణీ అవుతూ ప్రతిష్టా, గొరవాలనే తింటూ జీవిస్తున్న శ్రీనివాసం ఆకా 

మోహంతో పచ్చిదొంగగా వరిణామం చెందటం ఈ (కొవ్వురాళ్లలో చూసాం. 

[కొవ్వురాళ్ళలో ఆసలు దాగున్న రత్నాన్ని పసిగట్రై వెల గట్టాలం టే 

దాని చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును కొయ్ణాాలి. సానజెట్లాలి. అప్పుడే నిజమైన దాని 

రంగు బయటపడుంది. ఈ అర్థాన్ని రచయిత తన నవలటో శ్రేషార్గంలో 

చాలా చక్కగా [పథాన పా|తలెలా ముసుగులో లోకాన్ని [భమింప జేశాయో 

కధ నడుస్తున్నంత కాలమూ రచయిత మనల్ని నడిపించుకెళ్తూంటాడు. 

నవలలో పాతలతో మాట్లాడాడు. పాతల, చేష్టలకు మనల్ని కుదిపి 

వ్యాఖ్యానం చేసి చెపూంటాడు. అంతేకాదు ఏ పాత అన్నా తన కార్యక 

మంలో మునిగిపోయి ఉంటే దాన్నీ కదిలించి తర్వాత చెయ్యాల్సిన వనిని 

గుర్తుచేస్తూ పదమంటూంటాడు. పాత్రలు అవాక్కయి ఆలోచిస్తూంటే రచయిత 
ఎక్స్రే కళ్ళతో వాటి మెదళ్లను చూసి చదువరుల కళ్ల ముందు అసలు రూపం 

నిలబెడుంటా డు. 

నవల రెండు భాగాలు. మొదటి భాగంలో తొమ్మిది 1పకరణాలు. 

రెండవ భాగంలో ఎనిమిది [పకరణాలు. శ్రీనివాసానికి కాంవుంరాళ్ళు 

దక్కటం నుండి, వెంకటేశం కొడుకు కృష్ణమూర్తి ఆ రాళ్ళ నడగటా నికి 

శ్రీనివాసం ఇంటికి రావటం వరకూ మొదటి భాగం; కృష్ణమూర్తి, నీతా 

రామూ, శ్రీనివాసమూ ఈ రాళ్ళను తామే దక్కించుకోవాలని వేసే ఎత్తుల పె 
మాలా 
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ఎత్తులతో రెండవ భాగం ఆరంభమై శ్రీనివాసం మరణంతో రాళ్ళను కృష్ణ 

మూర్తి వస్తే ఇవ్యమనటంతో ఆఖరవుతుంది. |పకరణాల చివర “సింహావ 

లోకనంి” ఆంటూ ఆ |పకరణంలో జరిగిన విషయం అందులోని పాతల మీద 

గానీ, చదువరులలోగానీ ఎలాంటి పభావం చూపిందో పివరించటమన్నా లేక 

పోతే రానున్న |ప్రకరణానికి అతకటానికి వీలైన సంక్షిప్త కథా భావ సూచన 
నన్నా చేస్తుంటాడు రచయిత. 

మనిషి స్వతహాగా మంచివాడే కాని ఎదురయ్యే పరిస్థితులు అటు దుర్మా 

ర్లుడుగానో సన్మార్లుడుగానో చేస్తుంటాయని సుబహ్మణ్యం కృష్ణమూర్తి 

పాత ద్వారా రచయిత చెప్పాడు. 

మనిషిలో చోటు చేసుకున్న ఒక ఆలోచన క్రమంగా ఏ విధంగా పరా 

కాష్టకు చేరుకుని అదే _ దురాశెతే, నాశనం చూసి కానీ వదలదో అనేక ఘట్టా 

అను సృష్టిస్తూ శ్రీనివాసం పాత ద్వారా రచయిత వెల్లడిస్తాడు. 

పా[తలు బలంగా ఉండాలంటే మొదటినుండి వాటి చితణ స్వభావ 

సిద్దంగా ఉండాలి. ఏయే పరిస్థితుల్లో ఆయా ప్యాతలు నిజజీవితాల్లో ఎలా 

వ్యవహరిసాయో అదేవిధంగా నవలలో కూడా నడుచుకోవటానికి రచయిత 

చాలా _శమిం చాడు.క్లైశ్రీనివాసాన్ని దొంగగా అన్న కూతురు సరస్వతి కూడా 

నమ్మాలం పే ఖచ్చితమైన నిదర్శనం ఉండాలి. అందుకే భాయ్మా గ్రాహక 

లక్షణం ఆమెకు ఇచ్చి ఫోటోలపపె వేలిముదలు పసిగట్టిన సందర్భాన్ని 

ఏర్పాటుచేసి చిన్న పాత సరస్వతికి కూడా వెన్నెముకను ఏర్పాటుచేశాడు 

రచయిత. 

దొంగలను పసిగట్టటం - వ్యజాలను వెలగట్టడం, కొతతరహా దొంగ 

తనాలకు రూపునివ్వడం దొంగల మధ్య పంపిణీ తగాదాలు _ బ్యాంకింగ్ 

పద్దతులూ _ ఛాయా[గాహకాభ్యాసం, టెలిఫోను వంటి అనేక కొతకొత అంశా 

లకు నవలలో చోటిచ్చి నూతనత్వాన్ని సంతరించి పెట్టాడు. 

పరితలకు మరింత ఉత్సాహం కలగటానికి నరసింహారావు సర న్వతుల 

(పణయాన్ని అంతర్నదంగా నడిపించాడు. 

నవలలో కొన్నిచోట్ల చైతన్య(సవంతి ఛాయలూ, కొన్నిచోట్ల అధివా స్త 

వికతా ధోరణులూ, మానసిక విశ్లేషణ సందర్భాలూ ఎదురవుతూంటాయి. 

మన దేశంలోకి అప్పుడప్పుడే వస్తున్న (ైఫెంచి సాహిత్య ధోరణులను వీజ 

పాయంగా ఈ నవలలో చూడగలం. నవలలో ధనం మీడా, ధనికుల మీదా 

చురకలు వేసూంటాడు రచయిత, 
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ధనికుడికి |పతినిధి (శ్రీనివాసం. అతని అత్యాశను చెప్తూ “శ్రీనివాసము 

ముఖము కూడ నొక |కొవ్యురాయిగా పరిణమించెను..... ది గొప్పవారల 

మారు మొగము”. 

“హా ధనికులారా మీ పేటికల మురుగుచుండు నాణెముల మీద గప్పు 

చుండు [తుప్పునకు మీ మోములు పాఠముల జెప్పజాలునుసుడి. మీకడనుండు 

సువర్ణరత్నముల మూయుచుండు గల్లని ఇనుప పేటికలకు మీ ముఖములు 

అక్షరాభ్యాసంబు జేయింప సమరంబులు సుడి”. అని వ్యంగ్యంగా లోకంలోని 

ధనవంతుల ముసుగుముహాలను తన కలంతో ఏీలుసాడు. 

ఈ కొ9ంవ్వురాళ్ళ రచన (గాంధికంలో సాగింది (1917). పాత్రోచిత 

భాష కూడా లేదు. అయినా చిన్నచిన్న తెలుగు వాక్యాలతో (గాంధథికం పట్టివు 

కుండా సాగుతుంది. 

ధర్మారావు వచన రచనా పరిణామంలో విలాసార్దునం - విన్నపం- 

ఉషఃకాలము తర్వాత ఇది సారళ్యాన్ని సంతరించుకున్న కే. గంథ మాల 

ఆశయాలకు అంటే పజల భాషలో గంథాలు రాయాలన్న దానికి కొంత 

సమీపానికొచ్చినే. 

“లేకి” రచనలు కనక 

కొ తకెప్పుడూ వాకిళ్ళు తెరిచే స్వభావం ధర్మారావుది. తాను కృషి 

చేస్తున్న సాహిత్యరంగానికి సంబంధించినదై తే మరింత ఉత్సాహం చూపే 

వారు. అందుకని కొ త్రకెప్పుడూ పరుగులెకేవారసీ - పాతను మర్చిపోయే 

వారసీ కాదు. గురజాడ పలుకుబడి పాతకొత్రబ మేలు కలయిక అన్నది 

సాహిత్యరంగంలో నానుడిగా మారుతున్న కాలంలోనే ధర్మారావు కలం 

అందుకున్నాడు. కనుక ఈ సమన్వయ లక్షణం తమకు తెలియకుండానే 

వారిలో ప్రవేశించింది. [క్రమంగా తనభావం అదేనని ఖండకృతుల రచనా 

సమయంలోనూ, వేగుచుక్క. (గంథ మాల (గంథాల (ప్రచురణ సందర్భంలోనూ 

అనేక సారు తెలియచెప్పాడు. కనుక ఆనాటి నూతన ప్రక్రియల్లో ఒక మైన 

వ్యాసం విషయంలో ధర్మారావు అభిిపాయం వారి ఆచరణ పరిశీలించటం 

ఆవసరం. ఎందుకంటే వ్యాసం, నవల వచన రచనా రూపాలు కనుక, 
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19 వ శతాబ్దం చివరి వరకూ వ్యాసానికి తెలుగులో ఒక రూపం 

రాబేదు. పాశ్చాత్య సాహిత్య (ప్రభావం వల్లే వ్యాసం బారతీయ భాషల్లో వచ్చి 

నష్టే తెలుగులోనూ 1పవేశించింది. అదీ 19 వ శతాబ్దం పూర్వార్హం అనవచ్చు. 

మనకు తెలిసినంతవరకూ 1840 _ 1850 లలో సామినేని ముద్దు 

నరసింహం నాయని రాసిన “హితనూచని' వ్యాసాల సంపుటమే మొదటిది, 

అయితే ఇది 18662 లో ఆచ్చయింది. ఇందులో వ్యాసాలను “వమేయాలు 

ఆన్నాడు రచయిత. ఇక పరవసు వంకట రంగాచార్యులు (1822 జ 1900) 

తమ వ్యాసాలను *'సం[గహంి అని అంటే, కందుకూరి వీరేశలింగం (1848 అ 

1919) “ఉపన్యాసము లన్నాడు. 1552 లో |బౌను తన నిఘంటువులో 

“వ్యాసము |వాసేవాడు [గంథక రో అని అన్నాడు. ఆంకే అప్పటికే వ్యాసం 

ఆన్న పేరు లోకానికి వరిచితమైందన్న మాట. 

వీరేశ లింగం పూర్వులూ, సమకాలికులూ ఈ వ్యాసాన్ని పరిపుష్టం 

చేశారు. దీన్ని నాటి వ్యతికలు |పధానంగా అము[దిత [గంథ చింతామణి, 

(గంథాలయ సర్వస్వము, తెలుగు, ఇంకా నాటి పండితులు నడిపించిన అనేక 

ప్యతికలూ పెంచి పోషించాయి. సాధారణంగా వ్యాసం సారస్వత విషయాలనే 

ఆనాడు వస్తువుగా కలిగి ఉండేది. 

“గద్యం కఏపీనాం నికషం వదంతి” - అని సంస్కృత సూక్తి అయితే 

“కవికి గీటురాయి గద్యమైెతే గద్యకి గీటురాయి వ్యాసం _ అన్నది హిందీలో 

రామచం,దశుక్ష సూక్తి. వ్యాసం చిన్న రచన. సుదిర్శ మైంది, జటిల మైంది, 

దుర్చోధ్యమెందీ కాకూడదు. వ్యాసం గొప్పతనం శైలి మీద ఆధారపడి 

ఉంటుంది. ఇంగ్లీమలో పోప్ లాంటి వారు వ్యాసం పద్యంలో రాసినా అది 

వికసించలేదు.. అందుకే తర్వాత వ్యాసం వచనంలోనే ఉండాలి అన్న నిబంధన 

తనకు తానుగా రూపొందింది. ““ఒక విషయాన్ని విరివిగా రాయటమనసి, ఒక 

చరి|తాంశమును రాయటమనసీ, విషయుగహణం చేసి దాన్ని అంశ విభజనంతో 

వివరించటమనీ,” మన నిఘంటువులు ఆనేకరకాలై న వివరణలిచ్చాయి. ఈనాటి 

వ్యాసం చూసే ఇవన్నీ కొద్దోగొప్పో అందులో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. 

వ్యాసాలను ధర్మారావు తననాటి పండితులు ఏ సాహిత్యవిషయకంగా 

(విన్నపాలను రాస్తూ ఉపయోగించారో, వీరూ మొదట అదే విధంగా 

“'విన్నవం”ద్వారా రాస్తూఅడుగెట్టారు. విశేషంగా ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన 

(గంథాలను చదివే అవకాశాలొస్తున్న కాలంలో అందులోని విశేషాఅను తెలుగు 

వాళ్ళకూ చెప్పాలన్న కుతూహలం ధర్మారావులో “పెరిగింది. తాను ఆయా 

సందర్భాల్లో వివిధాంశాలను గురించి 'సేకరించుకున్న సమాచారాన్ని లేకి” 
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అన్న పేరుతో “పుష్క_రిణి లాంటి పత్రికల్లో చిన్న వ్యాసాలుగా రాశాడు, 

“లేకి అం చే 'ఏరుకొనే వాడు అని ఆర్థం. ధర్మారావే ఒకచోట “లేకి,” 'కా.ధ'- 

నానా భాషా వాజ్మయ కేదారంబుల నేజికొనిన కామ్యజ్ఞాన విశేషంబులని 

రాసుకున్నాడు. అది సాహిత్యం కానీ _ చరిత కానీ ఆ విషయాన్ని ఒక చిన్న 

వ్యాసంలో చెప్పటం వీరి అభిమతం. దానికి తగ్గ పేరూ పెట్టు కున్నాడు. 

“తివెణి” అనే వ్యాసంలోకి?! జగన్నాథ పండితుని ధారణాశ కిని 

[ప్రదర్శించే కథను చెప్పాడు. |తివేణీ స్థల మాహాత్యం పిస్, టాలమీలు వర్ణించ 

టాన్ని చెప్తూ. విలియం జోన్స్ సంస్కృతోపాధ్యాయుడు జగన్నాథ తర్క 

పంచానన మహావండితులనీ వారి జన్మస్థలం (తివేణనీ అంటూ వ్యాసాన్ని 

రెండున్నర పుటలలో ముగించాడు. 

ఇదే విధంగా ఆల్లావుద్దీన్ దండయాతలో తాను సేకరించిన ధనరాసు 

లనూ, దేవాలయ దోపిడి ధనాన్నీ “దకిణాపథమున 14 వ శతాబ్దమునగల 

యెశ్యర్యమన్ని' - చిన్న వ్యాసంలో విపులంగా రాశాడు. 

అలాగే *వజములి గురించి తాను అనేక (గం థాల్లో "సేకరించిన 

విషయాలనొక చిన్న వ్యాసంగానూ, "'ఫెర్నాండ్ న్యూనిజ్ రాతల ఆధారంగా 

ఒకక్టచిన్న “గుజరాతు చరిత రచనచేశాడు ధర్మారావు. 

ఈ: చిన్న వ్యాసాల్లోని భాషలో కొద్ది మార్పును 'గమనించగలం. అర 

సున్నలు పోయాయి. బండిణాలు అంతగా కనిపించవు. వాక్యాలు 'పెద్దవెనా 

కఠినమైన శబ్దాలూ, దీర్హస మాసాలూ దొర్దవు. 

“తివేణి లో 

“న్యాయాధిపా, నేనానాడు వీరు కలహించుచుండుట చూచితిని.” 

“దక్షిణాపధమున 14 వ శ. గల యెశ్వర్యము” లో 

“దేవాలయంబులందలి ధనమును దీనిబట్టి కడుంగడు విశేషమసి 

నిర్ధారణ చేయనగును.” 

“వ|జములు” లో 

“రాయల గురరమునకు మ సకాభరణంబున నవనాయకమణిగ నమర్చ 

బడిన వ[జము కోడిగుడ్డంత యుండెనన్మియు నద్దానిని విజయనగర 

వతనమున” - అని ఇంకా సాగుతుంది. 

ఈ వ్యాసాలన్నీ 1920 కి పూర్వం రాసినవి. వచనం రాయటంలో 
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అభ్యాసానికి, సారశ్యహెధనకూ ధర్మారావుకు ఉపయోగపడి ఉంటాయి. చెప్పే 

విషయాలు కొత్తవి అయినా, సూటిగా చెప్పాలన్న కాంక్ష ఉన్నా, శబ్దాల 

ప్రయోగం _ వాక్య నిర్మాణం మాతం ధర్మారావును వెనక్కే. లాగతోందని 

తోస్తుంది. 

“చొన్నకజ్ఞ'” ([పశ్నులు 

ధర్మారావు ఆ తర్వాత రాసినవి 'కొన్నకజ్ణ [పళ్న' వ్యాసాలు. ఇవి 

అయిదు లభించాయి. కొన్ని భారతిలో |పచురితమయ్యాయి. 

ధర్మారావు మొదట్లో ఈ వ్యాసాలనాధారంగా చేసికొని తన స్వీయ 
చర్మిత రాద్దామని అనుకొని ఉండచ్చు. ఎందుకంటే ఈ జొన్నకఅ 

వ్యాసాలు 1,2, లి లలో కేవలం వారి చిన్నతనం విశేషాలున్నాయి. 

జొన్నక|అ (ప్రశ్న అనేది ఎలా వచ్చిందో ఏడమర్శి చెప్తూ తను వేసే 

(పశ్నలకూ, ఇతర్హు వేసిన (పశ్నులకు తానిచ్చిన సారా తమ తల్లి 

“ఏీడ్తు వటి జొన్నక్షల' ఆన్నారన్నాడు. ఈ జొన్నకఅ సపశ్న సంకర 

సమానం. ఎలా అయిందా ఆని ఊహలను కలబోస్తూ చికరకు తెలుగువాడు 

తెలుగులో ఆడుక్కో_లేడని వ్యంగ్యంగా అన్నాడు. (ప్రశ్నకు తెలుగు మాట 

తట్టదంటూ మధ్యలో అటూ ఇటూ పదాల అందాలూ, ఆర్థాలమీద చమత్కా_ 

రాలు రచయిత చేస్తాడు. చివరికీ బుద్దే తనకు మేలు చేసిందంటూ “చదువు 

సాషుల సహాయము చేసెను. ఉద్యోగమునకుత్సాహ మిచ్చెను. చరిత్రకు 

చేయూతనాొసగెను. మతములో మంచి చెడ్డల నెజిగించెను. సంఘ జ్ఞానము 

చక్కాబరచెను. దేశ విశేషములు తేట చేసెను. ఇంకనెన్ని యో భంగుల లాభ 

కారియాయెను” _ అని జొన్నకఅకు కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటాడు. 

రెండవ వారినంలో అక్కు లు చేస్తున్న తనను తలి స్నానానికి రమ్మన్న 

దాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని ఊహపోహలతో అల్లిక చేసుకుంటూ తన జీవితంలో 

ఈ ఎడదెడ్డ మంటే పెడదెడ్డమనే తత్వం చేసిన మేలును వివరించాడు. 

జొనన్నది కాదనే వసు తనను తల్లి “పవ చెసిన లెక్ళ్కు_.లు త పే బ్పమో 

నాన్నగారికి చూపించుకో” మం, “తవ్పుకాదేమో” - అని అనిపిస్తూ తర్క. 

బుద్దిని చూపెట్టిందని అంటాడు. ఇదే తనకు జీవితంలో మంచి చెడులకు 
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ఆధారమౌతూ ““స్యృయంకృషికి మార్గదర్శక మూ ఆడంబరం మానుకొనుట 

కాది సూతము'” అయిందని ముగిస్తాడు. 

మూడవ [ప్రశ్నలో ధర్మారావు తన ఏకనంళతా[గాహిత్వాన్ని చెవ్తూ 

తల్లి తనను ఏదైనా “నేర్చుకొనగానే సరియా, జ్ఞాపకముంచుకొను చెంత 

కష్టము' అసి తలస! _“మజచిపోవుట మతింత కష్టము” అని అన్న స్ు 

యాన్ని విశదపరుస్తాడు. చదివేటప్పుడు నేర్చేటన్పుడు కుదురుగా మనను పెట్టి 

నేర్వటం పతి విద్యార్థికుండవలసిన లక్షణంగా ఇక్కడ అన్యావదేశంగా 

చెపాడు. విద్యార్థికి ఆత్మవిశ్వాసం ఉండటం అవసరమనీ అదే ఈ మాట అని 

పించగలదన్న భావాన్ని కుండబద్దలుకొ ట్రైనట్టు చెపాడు. ఈ జ్ఞాపక శక్తే 

ధర్మారావును వివిధ విషయాలను “విన్న భిన్న సందర్భాల్లో వాటిసీ ఉపయు"* 

గించుకొని “పెకి రావటానికి తోడ్పడింది. భవిష్యత్తులో వతికా రచయితగా 
రూపం సంతరించుకోటానికి ఆలంబనమెంది. 

నాలుగవ వ్యాసం “రాముడికి సీత యేమగును?”. మొదటి మూడూ 
వూ ర్రిగా ధర్మారావు జీవిత విశేషాలనూ వారికబ్బిన |వశ్నించే గుణాన్నీ [పద 

రించాయి. ఇక దీంట్లో తనకున్న “పె గుణంతో ముందు సాహిత్యం, ఆగని 

ఆదికావ్యంలో విషయాన్ని |పకశ్ని ంచటానికి ధర్మారావు తలపడ్డాడు, 

రామాయణమంతా విని రాముడికి సీతేమోౌతుందన్న సామెతను తీసు 

కున్నాడు. ఈ (పశ్న లో ఉండే సందర్భాన్ని, కూచిత్యాన్నీ విడమర్చి చెప్పాడు. 

పరికోధించాలి, అప్పుడే అడిగినవాడు పరమ మూర్చుడో విద్వాంసుడో తేలు 

తుందని ఆంటూ ఆరంభిస్తాడు, 

భారతదేశంలో అప్పటికున్న విభిన్న _పాంతాల రామకథలనూ వివిధ 

పురాణాల్లో (పసకాలైన రామ వృతాంతాలనూ, (పపంచ వ్యాప్త వంగా బౌద్ద 

జాతక కథల్లోని రామకథా సందర్భాలనూ తనకు సాక్ష్యాలుగా తెచ్చుకున్నాడు. 

వీటన్నిటినీ కుపంగా చెప్తూ ఇవన్నీ విన్న తర్వాత రాముడి - నేతల బాంధవ్యం 

మీద ఎవరికైనా అనుమానం రాదా ? అంటాడు. ఆయా దేశాలలో అమల్లో 

ఉన్న ఆచారాల ననుసరించి ఏరి బంధుత్వాన్ని చజెప్పారు కాసి |(పపంచమంతా 

రామకథ వాల్మీకి రచన మాదిరే లేదన్నదాన్ని ధర్మారావు నిరూపించాడు. 

వ్యాసం ముగిసూ “కుశ్యాగబుద్దులగు పాఠకులు పరిశోధనల గావించి వకపాత 

పిశాచంబు వాతబడక లోకంబుల నుండదగు సత్యమును వెలువరింతురుగాక 

యని ప్రార్థింతును” అని విజ్ఞప్తి చేశాడు రచయిత. 
ధర్మారావు ఆశ ఫలించిందనవచ్చు. 1924 వ సంవత్సరంలో భారతి 

ముఖంగా చేసిన విజైప్త్ చాలాకాలం తర్వాత ఆరు[ద వరికో ధనా గంథంగా 
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రాముడికి సీత ఏమౌతుంది ? అన్నదాన్ని 190/6 లో బయటకు తెచ్చాడు, 

చక్కని పరికోధనాధారాల మీద నిర్మించిందీ గంథం. నిజాన్ని లోకానికి 

చబాటటం ఆవసరమన్న భావం దీని వెనక ఉంది. సురవరం (పతాపరెడ్డి కూడా 

రామకథలు ఇతర మత (గంథాలలో ఉంచి అవి మతాన్ని గేలిచెయ్యటానికి 

రాసిన రాతలనీ, ఆ మతంవారు నాస్తికులూ _ వేద విరుద్దులూ -వేద బాహర్యులూ 

ఆని ఉపేక్ష చెయ్యరాదని అంటాడు. ఇంతవరకూ చేసిందదేనని మనలో ఉన్న 

ఊఉ పేజుఖావాసికి బాధపడ్డాడు.క2 తర్వాత్తర్వాత రామాయణం మీద సామా 

జిక దృష్టితో నిజాన్ని వలువర్చాలన్న కోరికతో నార్హ చాలా పరిశోధన చేని 
జాబాలి, సీత జోస్యం లాంటి కొన్ని [గంథాలు రాశాడు. రామాయణ విష 

'వృవం వంటి రచనలూవ్లుగుతోకి వచ్చాయి. రామాయణం రంకు భారతం 
బొంకు అన్నదాన్ని నాటి సామాజికాచార వ్యవహారాల వెలుగులో వరిశీలి సే 

ఆసలర్థం విశదమవుతుంది. 

జొన్నకణం వ్యాసాల్లో లభించిన వాటిలో ఆరవదీ చివరిదీ “ఓనమాలు” 

అన్న రచన. “రాముడికి సీత ఏమౌతుంది?” ఎ ఆన్నదానిలాగే ఇదీ చాలా 

పరిశోధనాత్మకంగా రాసిన రచన. అక్షరకారదా |పశంసలో పరిశోధించి 

ఇంతకు పూర్వం చెప్పిన అంశాలకు, మరికొన్ని చేర్చి “ఓనమాలు” రాశాడు. 

అయితే ఇందులో ఇతర భాషల్లోని తొలి అక్షరాలతో తులనాత్మకంగా వరిశీ 

లిస్తూ విమర్శ కొనసాగించాడు. లిపి పరిణామాన్ని రుచి చూపించాడు. కొన్ని 
వచాలకర్ణాలనూ - ఉత్పతుులనూ అవి ఏ ఇతర భాషాపదాల నుండి వచ్చాయో 
తెలిపాడు. ఆక్షరశబ్దం వచ్చిన తీరును చెపుతూ కొమ్మరాజువారు చెప్పిన పడ్డతి 
““ఊహకు సంతోషింపవలెనేకాని ఉత్ప తిని మా।త మొప్పుకొనరాదని” ఖండి 

తంగా అన్నాడు. “వర్షము! అనేదాని ఉత్నతీని చెబుతూ నంగీతానికీ - చీనికీ 

ఉన్న సంబంధాన్ని తలలూపించేలా విశదీకరించాడు. 

ఈ ఓనమాల సంగతి ధర్మారావును మొదట్నుండి పట్టుకొన్న ట్టుంది. 
వివరాలను ఒకసారి పద్యాల్లోనూ, మరోసారి వ్యాసరూవంగానూ చెప్పి అంతటితో 

వదల్లేదు. 1942లో చల్లపల్లి రాజా కుమారుడు అక్షరాభ్యానస సందర్భంలో 
ధర్మారావు ఒక పెద్ద రగడే చేశాడు; ఈ ఓనమాల విషయం లేవదీసి. 
ఈ విషయం తర్వాత వివరంగా పరిశీలనకొస్తుంది. 

ఈ జొన్నకణ9 వ్యాసాలు 1920 _ 1926 ల మధ్య రాసినవి. అచ్చ 
యిన కొన్నీ ఆకాలంలోనే. మొదట్లో ఈ పేరుమీదే జీవితచరి[త రానుకుంటూ 
ఈ పశ్నావళి ద్వారా అనేక విషయాల మీద తాము చేసిన పరికోధథనాంకాలను 
వెల్లడించాలనుకొని ఉంటాడు. కొన్నే వివరించగలిగాడు. భాషలో గమనించ 
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దగినంత సారళ్యం చూడగలం. చెప్పే తీరులో నూటిదనం ఉంది. వతి 
రచయిత తను చేసే రచనకు ముందు ఈ రచన ఎలాటి పాఠకుల నుద్దేశించి 
అని ఆలోచిసాడు. ధర్మారావు దృష్టి [క్రమంగా పండిత పకాండుల లక్ష్యం 

నుండి కింది జనం వెపు మళ్ళుతోంది. అయినా తన భావాలనూ, పాండిత్యాన్నీ 

విడిచిపెట్టలేదు. పండితుల లక్ష్యంగా సాగే ధర్మారావు పాత (పబంధాల 

వ్యాఖ్యానం, శబ్లార చర్చలూ, మరోవైపు సారంగధర, విజయవిలాసాల నాధా 

రంగా చేసుకుని సాగిస్తూనే ఉన్నాడు. వేటూరి (వపభాకరశాన్రి, వేదం వెంక 

కకాయశా న్ర్రి (పభృతులతో సిగపట్లు పడూనే ఉన్నాడు. కానీ ఈ వ్యాసాల్లో 

కూడా వెనకటి చూవూ, రచనా పద్ధతీ కొద్దిగా మారటం కనిపిస్తుంది. లోక 

జ్ఞానమే తన “పదార్థాలను పసిగట్టటా నికి" - వ్యాఖ్యానం చెయ్యటానికి తోడ్ప 

డిందని వదేవజే చెప్పుకుంటున్న ధర్మారావుళో మార్పు తన్నుకొసోంది. 

ఈ మార్పు “విషయం లోనూ *“రూపం* లోనూ వసోంది. రూపం 

విషయంతో వచనం చేపట్టటానికి ఈ వ్యాసాలన్నీ రంగాన్ని సిద్దం చేశాయి. 

విషయం తీసికొంటే దాన్ని పరిశీలించాల్సిన పద్దతిలో మార్పుకు (పముఖ 

చరిత పరిశోధకులు వేదం వెంకటాచలయ్యగారి మి|తత్యమే కారణం అనుకో 

వచ్చు. రాముడుకి సీత .... ఓనమాల వ్యాసాలకు తప్పకుండా వీరి బుద్దే 

ధర్మారావు వెన్నుతట్టి ముందుకు పొమ్మంది. జొన్నెక జ్ఞ [(పశ్నలనే ఇతర 

[పొంతాల్లొో బహుశా చొప్పదంటు (పక్నలంటారు. 

అచ్చు తప్పు 

చక్ట్సనామ సంవత్సరంలో నమదర్శిని ఉగాది (పత్యేక సంచికను 

తెచ్చింది. అందులో ఓ “అచ్చుతప్పు. అంత "పెద్ద పుస్తకంలో & అచ్చు 

తప్పు కాదు _ వందలూ వేలూ .... ఉఊండచ్చనుకోవచ్చు. కానీ అకతరాలా 

ఒకటే. అది ఆపేరుతో వచ్చిన ఒక వ్యాసం. చిన్నది. రాసింది 'కొండెగాడు'. 

మారుషేర్ణతో వపరకాయ[వవేశం చెయ్యటం ధర్మారావుకి తొలి రచనలనుండీ 

ఉన్న విషయమని వేగుచకు.. (గంధమాల పుస్తకాలే నిదర్శనాలు. అదీకాక 
ధర్మారావు పెట్టిన తాలిప్యతిక కొండెగాడు. దాన్నే వచ్చన్న నామంగా 

ఇకుడ వాడుకున్నాడు. 
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రచయిత అత్యంతాధునిక భావాలతో ఓ మూడు ముత్యాల సరాలు 

కూర్చి “మురళీ మోహని మని పేరెట్టాడు. అందిన (కోతలకు వినిపిస్తే 
ఇాగుందన్నారు. దీన్నే ఖండకావ్యంగా చిన్న పుస్తకంగా అచ్చేసి “నలుగురి 

కిస్తే _ అమ్మటంకాదు _ సంతోషిస్తారని ఆశించాడు. అచ్చేశాడు ఎవరి కాళ్ళో 

పట్టుకుని. తీరా అచ్చు కాపీ చూసే “రెండవ పద్యం మూడవ పాదంలో 

పణయమని ఉండటానికి బదులు [పళయమని అచ్చువడ్తాది.” రచయిత 

కొంప మునిగింది. భావమంతా గంగలో కలిసిందని బాధ పడ్డాడు. ఆలోచిం 

చాడు. చివరకు 'ళ' ఉండటమే ఆ చిన్ని పొత్తానికి _ కావ్య భావానికి నప్పు 

తుందని తర్కించి తర్కించి మనసు సరి'ప ట్రైసుకున్నాడు. ఇదీ కథ. 

ఇందులో ఏమీ లేదు. కానీ ఉన్నదంతా రచయిత ఆలోచిస్తూ చేసిన 

విమర్శలే. నిజంగా ధర్మారావు విమర్శలే. ఆ దూకుడంతా భావ కవిత్వం 

చునే. 

భావ కవిత్వం ఖండికలుగా వస్తున్నది కనుక ఏరెండు మూడు పద్యాలు 

రాసినా అతడు మహాకవి అన్నదో విమర్శ. భావకవిత్వం నిండా |[పణయం 

తప్ప మరోటుండదనీ “పతి పు స్తకంలోనూ పణయమే. (పతి పాట లోనూ 

పణయమే. చిన్న కథల్లోనూ, నవలల్లోనూ, గీతాల్లోనూ, నాటకాల్లోనూ, 

అన్నిటితోనూ  ప్రణయమే. [పణయ హత్యలు, (పణయ రోదనాలు, |[పణయ 

కాపింగులు, ప్రణయ హోటళ్ళూ అన్ని [ప్రణయ వస్తువులే. అంతా పణ 

యమే. వ్రణయం (ప్రకోపించి పోయిందంటారా, లేదంటారా?” _ అని 

[ప్రణయ విమర్శ చేసేశాడు రచయిత. ఇది నాటి భావక విత్యంలోని వస్తువూ, 

పదజాలం; చివరకు ఆది రాసే కవుల కట్టూ బొట్టూ, తీరూ తెన్నూ అన్నిటి 

మీదా చేసిన విమర్శ. భావకవిత్యమంకే ధర్మారావుకున్న' అభ్మిపాయం ఈ 

వచన రచనలోనే కాదు *విచారణ దినంి అన్న పద్య రచనలో కూడా వ్యక్తి 

కదించాడు. 

సందర్భం వస్తే వదులుకోటం ఎరగని ధర్మారావు “పాపం, వేటూరి 

(ప్రభాకరశాస్త్రి గారి లాటివారెవరో “ణి కు *ళి వంటి గురుతుంకే బాగుం 

తుందని లిపిసంస్కారము చేశారేమోనసీ" మొదట ఈ కొండెగాడనుకొన్నా 

డని అన్నారు. ఆ కాలంలో విజయవిలానం వ్యాఖ్యానం కీద పిరికి వేటూరి 

వారికీ ప్మతికాముఖంగా వాగ్వివాదాలు సాగుతున్నాయి. దాన్నే చొప్పించేశా 

రిందులో. 

ఇక .... ఆనాటి తెలుగు పుస్తకాల్లో ఉండే తప్పొప్పుల పతక ఆన 
వాయితీని ఈ చిన్న వ్యాసంలో “తప్పు లేకుండా అచ్చు వేస్తే తప్పు గాబోలు 
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ఈ తెలుగు వాళ్ళకి, తెలుగచ్చులో తప్పు లేకపోతే దేవతలు శపిసారో. కాబట్టే 

అశుద్ద ప్మతికలాంధంలో అలవాటయిపోయినాయి” _ అన్నారు. “అశుద్ర 

షృతిక” లన్న పదాలు వాడి ఖావకవిత్వాన్ని అచ్చేస్తూ (ప్రోత్సహిస్తున్న పతి 

కలమీద ఎంత ఘాటు విమర్శ చేయచ్చో అంతా చేశారు. 

“శి ను సరిపెట్టుకుంటూ “కొండెగాడు వాడిన వాక్యాలు “వద్యంలో 

రుధిర పాత, ర క్షసీదువు, సీలాాభపంక్షులు, హృదయ విదారణాలు” ఇవన్నీ 

పళయ కాలాన్ని వర్షించటానికే నరిపోతాయంటూ నాటి భావకవుల పదజాలా 

నికి రండ సోవైష ప్ప తిప్పి చూపిస్తూ విమర్శించాడు. ( 

చివరకు వ్యాసం ముగిస్తూ తన రాజే*+ణబి ను *ళ' కన్పించేలా 

చేసిందంటూ అది “|పణయ భావాల్లోని [ప్రణయ తొందరవల్ల కలిగిన |పణయ 

పొరపాటని పోల్బుకొన్నానని” అంటాడు. వెనుకటికెవరో తిరుకుక్క_ను తిరు 

దుడ్డుతో కొడితే తిరుకుయ్యో తిరుకుయ్యో అంటూ తిరు పరుగె త్రిందంటూ ఓ 

వెష్షవ కూలుడు వివరించాడట. 

ఆ నాడు ధర్మారావు భావకవిత్వం మీద _ వారి పరిమిత పదజాలం 

మీద - |పాచీన కావ్యాలవల్ల్ద వారికుండే అలసత్వం మీద ఎంత కసి ఊండేదో 

ఇదే చక్కని ఉదాహరణ. అయితే ఈ రచనలో ధర్మారావులో గొప్ప మార్పును 

చూడగలం. వ్యావహారిక భాషను చాలా చక్క_-గా వాడుకున్నాడు. విషయ 

మంతా రచయిత ఎదుట ఉండి వివరిసున్నాడా - అన్నంత సాఫీగా సరళంగా 

ఉచ్చారణకు అతి సన్నిహితమైన భాషతో రచన సాగుతుంది. తనకున్న వ్యంగ్య 

స్వభావాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకున్నాడు. వచన రచనను ఎంత అం 

దంగా సులువుగా రాయగలడో ధర్మారావు ఈ బ్యాసం ద్వారా నిరూపించు 

కున్నాడు. 

ఏడవటమే ఒక భాగ్యంగా భావించిన రోజుల్లో కస్నీళ్ల'కే కరువొచ్చిన 

కాలంలో ధర్మారావు 'నిర|శు రోదనంి రాశాడు. (1929 భారతి మాఘంలో 

అచ్చయింది). జీవితం ఎడా పెడా వాయిసోంది. తట్టుకుని నిలబడి మనగల 

గటమే ఘనకార్యంగా ఉండేది. ఆనేక సంఘటనలు జీవితంమీద వారికి విర క్తి 
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కలిగించేలా చేశాయి. మందసా ఉద్యోగానికి ముందరిలాటి పరిస్థితే మళ్ళీ వీరికి 

దాపువించింది. తాతానగర్ వెళ్ళి తన భాగ్యాన్ని వెతుక్కో. దలిచారు. అక్కడా 

అభాగ్యుమే ఎదురైంది. తనకన్నా ముందే తాను వెళ్ళిన చోటికి దారద్మిద్యం 

వెళ్ళి స్వాగతం పల్కటంచూళారు. ఆ పరిస్థితుల్లో బహుశా “అభాగ్య కోదండంి 

అన్న నాటకాన్ని రాద్దామని అనుకొని ఉంటారు ధర్మారావు. వూ రినాటకంగా 

రాలేదుకానీ ఒకటి రెండు నాటికల రూపంలో వెలువడ్డాయి. ఆందులో ఒకటి 

“తపాకుక్తణం'. 

ఆతి దర్శదస్థితిలో ఉన్న కోదండచాయలు దగ్గరకు ఒక స్వచ్చంద 

సేవకుడు డబ్బా ఊపుకుంటూ గాలివాన హధేకులకు విరాళమివ్వమని వస్తాడు. 
ఇల్లంతా వెతగ్గా ఆ యింటావిడ బొడ్లో దాచుకున్న రెండు కాసులు కనబడాయి, 

ఆవి వేస్తూ తన పరువు పోతుందని బాధపడాడు. ఇంతకన్నా నాయం చెయ్య 

లేక పోతున్నానని మనన్సులో మధనపడాడు. ఆబాధ బయటకు రెండు 

కన్నీటి చుక్కులుగా-అవీ వేడిగా వచ్చి ఆ డబ్బామీద పడతాయి. ఇంతలో ఆ 

సేవకుడికి ఒక జెలి|గాం వస్తుంది. అందులో “ఇక విరాళాల వసూళ్లు ఆపమనీ 

ఎవరో ధనవంతుడు గాలివాన బాధితులకయ్యే ఖర్చంతా విరాళంగా ఇవ్వబో 

తున్నాడసి' -ఉఊంటుంది. ''బాధపడేవాడే బాధితులనాదుకోడం జరిగిన ఈ నిజ 

మైన సానుభూతే సర్వోత్క్భృష్ట్రమెైందని” ఈ ఘటన నిరూపించిందని కోదండ 
రాయలూ-స్వచ్చంద సేవకుడూ అనుకోవటంతో నాటిక ముగుస్తుంది. 

తక్కువ పాతలున్న చిన్న నాటిక ఇది. ఇందులో ఇంట్లో దర్శిదాన్ని 

చాలా చక్కగా రెండు మూడు. దృళ్వాలనాధారంగా చిత్రించాడు. భార్య 

ఉమాంబ, చిన్న పిల్లలు వాణీకుమారి _ మధుర కుమారులు. డబ్బుకు లక్ష్యం 

చెయ్యకుండా కోర్టులో (పతివాదిని ఓడించాలనే ధోరణిలో ధనవంతుల తెంవరి 

తనం - ధనమంశే వాళ్ల కుండే ఆలజ్యూన్ని ఒకరిలో రచయిత చూపాడు. 

అలాగే ఆతి సామాన్య పౌరులు తాము సంపాదించిన దాంట్లో కొద్దిగా విలాస 

జీవితం రుచి చూడాలంటూ నాటకంకోసం డబ్బు ఖర్చు పెడ్తూ మాట్లోడు 

కుంటున్న వారి ధోరణిని ఒక దృశ్యంలో చూపాడు. ఈ మధ్యలో-ఆక లయ్యే 

ఇద్దరు విడ్డలు ఇంట్లో ఆమ్మ తుంచి పెట్టిన రొకైముక్క._ను ఎంతో (పేమతో 

తృ షి పిగా తింటున్న వారి _ మదో దృశ్యాన్ని పెట్టారు. దీంతో ధనం ఖర్చుచేసే 

వాళ్టకూ- కనీ సావసరమైన తిండికి కూడా డబ్బుదొరకని తమ ఇంటికీ మధ్య 

వ్యత్యాసాన్ని తులనాత్మకంగా గుండెకు హత్తుకొనేలా చూపాడు. డబ్బు 

ఆడించే నాటకం వివరించాడు. ఇంతలో విరాళాల సేవకుని రాక, కోదండ 

రాయభం మానసిక ఆవేదన, ఊన్నదే వెయ్యాలన్న తలంపూ. “ఆ సిర్భాగ్యుల 
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కన్న నిప్పుడుగదా మన మభాగ్యుల మెతిమి” అనే ఊహ. “*లేమికిదియే 

మహదై శ్వర్యము'” అని అంటూ ఆ రెండు కాసులూ - డబ్బామీద కన్నీళ్ళూ 

విడవటంతో నాటకం ముగుస్తుంది, 

ఒక చక్కని నాటకీయతా లక్షణంలాగా కోదండరాయలు కాసులు 

వేసిన వెంటనే తంతిని స్వచ్చంద "సేవకుడు “ఆ ర్హజన రక్షణమున కొక్క 

ధనాధికుడు ఫూనుకొనెను'ఆఅఆని చదువుతాడు. సూచ్యార్గ సూచకంగాూ_ఈ రెండు 

కాసులు వేసిన నిజమైన సానుభూతి హృదయమున్న వాడే ధనికుడు గానీ 

డబ్బుండి విచ్చలవిడిగా ఖర్చు 'పెట్టైవాడు కానేకాడన్న ఆర్థం స్ఫురింపచేశాడు. 

ఇదే నిజంగా ధర్మారావు భావం. 

ఇది శుక్షనామ సంవత్సరం ఉగాది సమదర్శిని సంచికలోనే “ఆంధ 

విశారద తాపీ ధర్మారావునాయుడు గారు, బి.వఏ., యం. ఆర్. ఏ. ఎస్.” 

ఆంటూ అచ్చయింది. కావాలనే ఈ బిరుదులన్ని రాసి ఉంటారు రచయిత, 

ఇన్ని ఉన్నా జీవితంలో తిండి పెట్టటానికెందుకూ ఇవి కొరగావని పరోక్షంగా 
చెప్పటానికి వ్యంగ్యాన్ని తన మీదే [పయోగించుకుని నవ్వుకుందామనీ రచయిత 

భావించి ఉంటారు. ఇందులో గడ్డు (గాంధిక భాష ఉపయోగించారు. దీన్ని 

అవన్నీ సీ కళ్ళేనా ఆన్ననాటికల సంపుటిలో చేర్చి ప్రచురించారు. (19695). 

ఆందులో వూర్తి వ్యావహారికంగా మార్చి దిన్ని రాశారు. ప్మాతల పేర్చుకూడా 

ఉమాంబ, ఉమగానూ; మధురకుమారుడు, మధురంగానూ; ఐచ్చిక భటుడు, 

వాలంటీరుగానూ మారిపోయారు. భాష ఎలామార్చారో ఉదాహరణకు 

చూద్దాం. | 

మధుర కుమారుడు: జనకా, మన్నింప వలయును, చెల్పైలికా రొదైముక బాలద ని 

ఏడ్చుచున్నది. నా ముక్క. నిచ్చెదనంటిని. ఆమ్మ వలదను 

చున్నది, (కనులు దుడిచికొనుచ్చు అమ్మ కన్నీరిదిగో, 

ఇచ్చట పడినది. ఇంకను మండుచున్నది. 

(సమదర్శిని, శుక ఉగాది. 

మధురం ; ఏమీ తేదు నాన్నా, చెల్లికారా క్రైముక్క- చాలదని ఏడుస్తూంది. 

నా ముక్క ఇసానన్నాను నాన్నా. అమ్మ వద్దంటూ ఉంది. 

(కళ్లు తుడుచుకుంటూ) అమ్మ కన్నీటి చుక్క ఇదిగో ఇక్కడ 
పడ్డది. (అని చేతిమీద తల్లి కన్నీటి చుక్క. చూపి) ఇంకా 
మండుతూ ఉంది. (అవన్నీ సీక శ్ళేనా? నాటికల సంపుటి 

తప్తాాశుకణం రచనను పరిశీలిసేే విలాసార్దునం తర్వాత మళ్ళీ ధగ్మా 

రావు నాటికను రాయడం ఇదే అనిపిస్తుంది. దృశ్యాలను ఆతి చిన్నవిగా చేసి 



180 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

అత్యంత భావస్పోరకాలైన వాక్యాలతో అనుకున్న భావ (పకటన తీసుకుని 

రావటంలో కూడా ధర్మారావు [ప్రయత్నం ఇందులో కనిపిస్తుంది. 

అవన్నియు వీ కనులేనా? 

అలాగే మరో చిన్న నాటకం కూడా ధర్మారావు రాసి ఆం్రధవ(తిక 

ధాతనామ సంవత్సరం ఉగాది సంచికలో |వచురించారు. (1986) దీని పేరు 

ఆవన్నియు సీ కనులేనా ?. 

ఇందులో కోదండరాయలు సాహితీవేత్త. ఇంటో ఊఈగలమోత. బయట 

పలకీలమోత. ఇంట్లో గర్భదరి[దం తాండవిస్తూంది. రాతికి ఎవరో వచ్చి "ప్పి 

సారు దాంతో ఇంత వండి పిల్లలకు పెట్టమని భార్య ఉమకు చెప్పి తాను 

సాహిత్య సభకు వెళాడు. సభ బాగా జరుగుతుంది. అందరూ కోదండరాయ 

లును |పశంసిస్తూ పోతూంటారు. చీకటివడి ఇంటికె శే అప్పు రాలేదు. వంట 

కాలేదు. సొమ్మసిల్లి పిల్లలు న్మిద పోతుంటారు. అప్పిసానన్న వారింటికి 

కోదండరాయలు వెళ్ళి అడిగితే ““ఆనాడు దీపాలు పెట్టారు కనుక డబ్బివ్వటం 

వడదనసి, రేపు మార్షశిరలవేశ్రవారం కనుక ఇవ్వరాదని ఎల్లుండి రమ్మని” 

అంటూ ఆయన దోసెడు సానుభూతి మాతం ఇచ్చి పంపిసాడు. ఇంటికాస్తూ 

తనమీదా తన దార్మిద్యం మీదా విధి మీదా విసుక్కుంటాడు. తన చదువూ, 

పట్టా పరువూ నిష్ప్రయోజనమను కుంటాడు. అసలు దేవుడన్న వాడున్నాడా ? 

ఆంటూ వాడికే ఎసరు పెడాడు. చదువుకోటం కన్నా అడుక్కు. తినటం నేర్చు 

కుని ఉంటే బాగుపడి ఉండేవాడినని తన్ను తాను తిట్టుకుంటాడు. కళ్ళుతూలి 

నట్టుంటే గోడకానుకుంటాడు. చీకటి. “పెన నక్ష్మతాలు. ఏమయ్యా దేవుడూ 
అవన్నీ నీక ళేనా ? అంటూ నాటిక ముగిస్తాడు. 

ఇందులో ఆనాడు ధరార్మావు సభలకు జనంలో ఉండే అభిమానం 

తెలుస్తుంది. విజయవిలాసం మీదా ఇతర సాహిత్య విషయాల మీదా చర్చలు 

సాగిస్తూ ఊరూరూ తిరిగి జరిగే సభల్లో పాల్గొన్న నాటి విషయాలను 1వస్తా 

వించాడు. కళాశాల సాహిత్య సభల్లో పాల్గొన్న జ్ఞాపకాలను వివరిసాడు. 

పాతల పేద్ద అంతగా మార్చలేదు. భాష మార్చాడు. దీన్ని అవన్నీ నీ 
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క ళ్ళేనా అన్న నాటికల నంపుటణిలో చేర్చి వెలువర్భాడు, (1365) మార్చిన 

భాషకు నిదర్శనం ఇది. 

ఉమ : ఆహా, నిద అని ఒకటి ఉండబట్టి (బదుకుచున్నాముగాని, 

లేకున్న ఈ దార్మిద్యబాధకు అంతముండునా ? ఆకటిచిచ్చుల 

హతవుయి పోవలసినదెకదా. అయ్యో ... బిడ్డలు - 

(ఆయ్మిధ ప|తిక ధాత ఉగాది) 

ఉమ : ఆహా, నిద అంటూ కటి ఉండబట్టి బతుకుతున్నా ముకాని, 

లేకపోతే ఈ దారిిద్యం బాధకు ఆంతముందా ? ఆకలి మంట 

లతో హతమై పోవలసిందేకదా .... అయ్యో బిడ్డలు. 

(అవన్నీ సీకళ్ళేనా *? సంపుటి 1969) 

ఇందులో రచయిత కుండే దారిద్యం తనమీద ఆరోపించుకుని చూపె 

డాడు. తన ఆలోచనలో ఒకచోట *కష్టపడగలను. కష్టపడుటకు ఇష్ట 
మున్నది. కాని _బతుకుటకు మార్గము కనబడదు. ఆలుబిడ్డలను అంతులేని 

దుఃఖములో ముంచి వేయుచున్నాను. ఎక్క-_డున్నదీ లోపము” _ అంటూ 

స్వగతం చెప్పుకుంటాడు. 

సమాజం కూడా, ఒక సాహితీవేత్త సాహిత్యాన్ని మెచ్చుకోవటం వరకే 

గానీ వాడి కుటుంబం - జీవనాధారం పట్టించుకోదేమన్న బాధ ఇందులో కని 

పిస్తుంది. అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకివ్యటానికి దిపాలూ - వారాలూ అడ్డా 

స్తాయికానీ ఇంటిల్లిపాది సినిమాకోసం దుబారాగా ఖర్చు చేయడానికి ఏ ఆటం 

కం పట్రింపులూ రాని ధనికవర్శ్వమం టే ఒకలాటి అసహ్యభావం రచయిత 

కనబరుస్తాడు. నాటికను ముగిస్తూ మనుషులు వగ కావచ్చు, జంతువులు-పగ 

కావచ్చు కాసీ చంచలమైన కాలం . విథ కూడా తన మీద పగబట్రాయని అను 

కుంటాడు. ఈ నిస్పృహ రచయితను చివరకు “పాండిత్యమా చచ్చిపొమ్ము. 

బి. ఏ. పట్టమా మంటిలో కలిసిపొమ్ము. శీసరస్వతీ సేవ చేయుటకు మారు _ 
భిఇాటనము నేర్చుకొనుట మేలు - చాకలి పని నేర్చుకొనుట _శ్రయము అని 
అనేంతవరకూ పడదోస్తుంది. 

“నక్ష్మతాలున్నందువళ్తై దేవుడున్నాడనచ్చన్న” నెపోలియన్ సూక్తిని 

తలుస్తూ ఇవన్నీ నిజంగా నీ కేనా? చూస్తూ ఏం చేస్తున్నావా |_వళ్నను 

దేవుడి మొఖానికేసి కొట్టి ముగిస్తాడు. 
ఈ రెండు నాటికలు (పచురణ కాలంలో భేదమున్నా రచనాకాలం 

కొద్దిగా అటూ ఇటూ తేడాతో ఒకే దశ అయి ఉండవచ్చు. ఒహుకా మొదటిది 

1927 కాలంలో అయితే, రెండోది సౌత్ వల్దూరు ఉద్యోగం పోయి బఆంకుతెరువు 
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వచుక్కుంటున్న కాలంలో రాసి ఉండవచ్చు. కోదండం అంటి ధర్మం అనీ 

అంటే తానేనసీ చెప్పకుండా రచయిత చెప్పుకున్నాడు (సంపుటిలో మాతం 

సూచించాడు. భార్య అన్న వూరే ఉమ, ఆమె సహనం అడుగడుగునా కని 

పిసుంది. ఈ కోదండరాయలు పాతతో రాద్దామనుకున్న “అభాగ్య కోదండం 

రాలేదుకాసీ జనవాణి పష్యతికలో కోదండరాయలుతో కొన్ని నిమిషాలన్న శీర్రి 

కలో తిరిగి ఈ ప్మాతకు జీవం పోశారు. ఈ రెండు నాటికలనూ కాగడాలో 

మళ్ళీ [పచురించారు. 

తపాశుకణంలో కన్నా ఇందులోని భాష చాలా సారళ్యం సంపాదించు 

కుంది. "పేర దగ్గరనుండీ మార్చు కనిపిస్తుంది. అందులో పిల్లలు, "సేవకులు 

కూడా గొడ్డు (గ్రాంధికాన్ని నోటబప్తే, ఇందులో కోదండ రాయలే (ధర్మ 

రాయలు. [గాంధిక భాషా వివాదమన్న మాలికను ధర్మరాయడన్ అని ముగి 

స్తారు శిష్ట వ్యావహారికానికి దగ్గరగా “అదిగో కంటసీరు పెట్టుకొనుచున్నా వు. 

తప్పు తప్పు.” అన్న రీతిలో మాట్లాడాడు. పా[తోచిత భాషను చాలా సహ 

జంగా ఉపయోగించాడు, విలాసార్దునంలో అత్యంత సహజంగా దీన్ని రాసిన 

వాడు మధ్యలో ఎందుకో మానేశాడు. మళ్ళీ ఆ ధోరణి పట్టుకున్నాడు. ఇదొక 

పరిణామం. భాషలో సారళ్యం- చిన్న వాక్యాలూ మరొక మార్పు. ధర్మారావుకి 

1932 ఒక రకంగా మార్పుకు దోహదం చేసింది. ఇంత వరకూ అటు ఖండ 

కృతులూ ఇటు వచన రచనలూ చేస్తూనే ఉన్నాడు. కానీ వచనంలో భాషా 
పరంగా - శెలి పరంగా పెద్ద పరిణామం ఈ దశలో మనకు కనిపిస్తుంది. 

ఇక ముందు అటు వచనం ఇటు పద్యం రెంటి మధ్యా తన చెయి 

సాగుతుందో తేల్చుకునే యత్నంలో ధర్మారావుగారున్నాడు. 

3 ఎటు 

మరో రెండు రేడియో నాటికలు 

సమాజం డబ్బు ఇరును మీద నడుసోంది. మానవుల్లో మానవత్వం కాని 

దానవత్యం కాసీ, ఈ డబ్బు ననుసరించే ఈ రోజుల్లో కొలవటం జరుగుతోంది. 

.సామాజిక శక్తిగా సంపదగా ఉండాల్సిన ఈ ధనం వ్యక్తిగత ఆస్తిగా మార 

డంతో మానవుల మధ్య సంబంధాలు అనురాగం _ ఆప్యాయతల స్థానే ధనం 

ఆధారం మీద నిల బడున్నాయి. ఈ విషయం సామాజిక నంబంధాలను అధ్య 
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యనం చేసిన వాళ్ళకు సభాస్త్రీియంగానూ,; ఈ ఇరునులో వడి నలిగిన వాళ్ల కరా, 

బతికి చెడ్డవాళ్ళకూ స్థూలంగానూ ఆర్థం అవుతుంది. ధర్మారావు ఈ రెంటికీ 

చెందాడు కనుక మానవ మనుగడలో ధనం చెస్తున్న దుర్వ్యాపారాన్నీ, సున్నిత 

మెన బంధాలు తెంపేసిన [ప్రమాదాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించాడు. తన రచనల్లో 

ee కలిగి నప్పుడ ల్లా దిన్నే నొక్కి. చెప్పాడు. 

అవస్నీ సీ క శ్లనా? _ అన్న నాటికల సంపుటిలో నాలుగు నాటికలుంటే 

అందులో తప్తాపంకణం, అవన్నీ సీ కళ్శీనా అన్నవి. రెండు పర్యాయాలు 

ఈ సంపుటికి పూర్వమే అచ్చుయినాయి. మిగిలినవి “ధర్మ పభువు' వెండి 

మువ్వలు” రేడియోలో [పసారమయ్యాయి. 

ఈ నాలుగు నాటికల్లోనూ అంతస్స్సూూతం ధనం, పలుకుబడి ఉన్న 

వాళ్ళు చేసే అన్యాయం; పేదరికాన్ని - సొంత మ్మిళులు కానీ ఆతి మంచిగా 

కనిపించే యజమానులుగాసీ ఎలా ఎద్దేవా చేస్తూ నిర్ది ప్రతగా ఉంటారో విడమర్చే 

గుణం కనిపిస్తూంటుంది. మొదటి రెండు నాటికలూ 19రిర ముందూ చివరి 
రెండు నాటికలూ 1986 తర్వాతా రాసినవి. ధర్మారావు మౌన దశలో - చేసిన 

అధ్యయనం తర్వాతి రచనలు ఈ భర్మ|[పభువు, వెండిమువ్యలు. ఒకరకంగా 

వీటిలో పేదరికం ధర్మారావు పేదరికం దశను చాటేవే. కావ్యరచన అన్న 

ఖండికను వారు నెల్లూరులో ఉంటూ చుండి జమీందారు దగ్గర సంరక్షకోపాధ్యా 

యుడిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు రాసింది. ఆ సమయంలో వారింటి సౌత్తంతా 
దొంగల పాలైంది. ఇల్లు కటిక దరిిదంలో మునిగింది. ఈ ఖండిక పాత 

పాళీలో అచ్చయింది. (1960). ఇదే కవిత “'చోరహృతార్థము” ఆన్న, నీర్షికతో 

“మబ్బు తెరలు' అన్న వారి రెండో. ఖండకావ్య సంపుటిలో కూడా అచ్చయింది 

(1972). సరిగా చూడనందువల్లో, ఆందులో (పాత పాకీ అచ్చయిందన్న 

విషయం గుర్తు లేనందువ ల్లో ఈ పొరపాటు జరిగి ఉండచ్చు. ఆ ఖండికలో 

ఉన్న భావమే ఈ నాటికల సంపుటిలో మూడు నాటికల్లో పరుచుకుంది. వ 

జనవాణి, వార ప్మతికల్లో ఏరు రాసిన “అడుక్కు. తినేవాళ్ళ” వ్యాసాల్లోనూ | 

ఈ భావమే సాగుతుంది. కొన్ని వద్యాలను ఆ వ్యాసాల్లో 'పేర్కానటం కూడా 

జరిగింది. 

ఏది ఏమైనా ఈ నాటికల్లో ధర్మారావు . స్వీయ చర్మిత ఉంది. ఈ 
విషయం రచయితే “నా స్వీయానుభవ విషయాలు చూడవచ్చును - ఓపి 
కుంటే”6౩ అని అన్నాడు. చివరి రెండు నాటికలూ ఇవి. 

చేసిన చాకిరికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బు కూడా ఇవ్వకుండా “రేపు * మాపురా” 

గాళ్ళ మాదితిగా సకాబంటో ఆదుకోనందుకు గుమాస్తా కామిధాజా ఖొటాంజబాత్యు 
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జరిగిన అన్యాయం వివరించాడు ధర్మ్మపభువన్న నాటికలో. అదే సమయంతో 

ఆ ఇవ్వవలసీనదాన్ని అవసరం తీరింతర్వాత ఇస్తూ ధర్మప్రభువులనిపించు 

కునే రా్షసత్వాన్ని కూడా తెలియచెప్పాడు. 

శేషగిరి డబును వాడు. అతడి భార్య పార్వతమ్మ. | గుమాస్తా కామ 

రాజు. చాలా పేద కుటుంబం. పీరమ్మ కామరాజు భార్య. కామరాజు కోడుకు 

సత్యం చావు బతుకుల మీదుంటే జీతం రాళ్ళివ్వాల్సిన శేషగిరి “ఆ డాక్టర్లు 

చెప్పిన ఇంజెక్షన్లూ మందులూ అన్నీ కొంటుంషే ఎనిమిదేమి, ఎనభై రూపా 

యలు గూడా ఆవుతాయి. పిచ్చివాడా. అవన్నీ కొనుక్కుంటూ కూర్చుం 

టావా”64 అని కామరాజుకు తొంటి చెయ్యి చూపించాడు. అయినా కామరాజు 

దృష్టిలో అతడు ధర్మ(పభువే. సమయానికి మందులకు డబ్బు ల్రేక కామరాజు 

కొడుకు చనిపోతాడు. శేషగిరి తన కాళ్ళు బే భాండారిని పిల్చి “ఈ పది 

రూపాయలూ తీసికెళ్ళి మెల్లిగా కామరాజు చేతితో పెస్టైసిరా. కర్చులకు కావల 

సాస్తుంది”65 అని పంపేటప్పుడు ఆ భాండారికి కూడా శేషగిరి “ధర్మ 

1పభువు” లే. ఈ పది రూకలూ. చేసిన చాకిరికి కామరాజుకు హక్కు_రీత్యా 

రావలసింది. 

చీని వెనక ఉన్న శేషగిరి తత్యం అర్థం చేసుకోవాలి. భార్య 

పార్వతమ్మ “పదిమార్హడిగించుకోడానికి కాకపోతే” దీని రహస్యం ఏమి 

టంటూ మనలానే అడం ఎట? శేషగిరి అభయహస్తం ఉపదేశం ముుదలో 

టై “పదిమార్లూ ఏదో అవసరాలకు ఆడుగుతారు. పది మార్లూ కొద్దో 

fa ఇస్తాము. పదిమార్దు ఆపదలో ఆడుపఢడువాళ్ళిమని అనిపించుకుందా౦. 

జీతమంతా ఒక్కసారే ఇచ్చే సే పేరా, (వతిష్టా? ఏముంది చెప్పు. ఏమంటావు. 

అలాగడ్డుపడుతూంటాం కాబక్టేగా, మనం ధర్మ్మవభువులమయాంి'66 _ అని 

వివరిస్తాడు. వారాలను అడ్డు పెట్టుకొని లేదు పొమ్మంటాడు. అంతేకాదు 

పిల్లికి చెలగాటం ఎలక్కు ([పాణసంకటంలా “రేపా కురాడి కేమయినా 

అయిందనుకో మళ్ళీ కామరాజు పైకం కోసం మనద గరకు రావలసిందేనా 2 

అప్పుడు లేదనిచిప్పి పొమ్మనమంటావా? చెవ్వు” అంటూ తన దాతృత్యాన్ని 

శవాలమీద పెట్టుబడిగా ెడ్తాడు. 

శేషగిరి పెట్టుబడిదారీ భావాలకు |పతినిధి. ఇతర్హ మాన (ప్రాణాల 

ద్వారా దాతృత్వం కొనుకో_వాలనుకునే వ్యక్తి. తాము తయారుచేసే వస్తూవు 

లకు ముడిసరుకందించిన దేశాలకే.ఆ వస్తువులమ్ముతుంపే దేశానికి.ఆ భావానికి 

ఇతడు ప్రతినిధి. నిత్యం తమమీద సాయానికి ఆధారపడేలా చూస్తూ 
ఆప్పుడప్పుడు సాయం పేరిట కొంత విదిలిస్తూ క్రమంగా ఆ దేశాన్ని అస్సి 
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రత్వంలోకీ, ఆగాధంలోకి నెపే దారుణ తత్వం కల దేశాలకు వళిక శేషగిరి. 

ధర్మారావు దీన్ని రాసే కాలానికి సాధారణ (పజాస్వామ్యవాది దశ నుండి 

[ప్రపంచంలోని రెండు దారుల్లో (దీన్ని విడమరుస్తూ జనవాణిలో ఓ వ్యాసం 

కూడా రాశాడు సోషలిస్టు పంధాను అనుసరించే దశకు చేరుకున్నాడు. 

కనుకనే శేషగిరి పాాతద్వారా అతి హేయమూ, నికృష్ణమూ అయిన దోపిడి 

తత్వాన్ని బట్టబయలు చేశాడు. నేడున్న ధర్మ(వభువులందరూ ఇలాటివాదే 

నన్న దృష్టినీ వివరించాడు. 

మరోనాటిక “వెండి మువ్వలు". యాచించటానికి ఒక వ్యక్తి పడ్డ 

బాధను గమనించబీ్షచ్ల _ “అతడికి దొంగతనం తప్ప మరో గత్యంతరం 
ఉండదన్న” నిర్ణయానికి రావటం ఎంత తప్పో విశదీకరించాడు. పేదరికం 

తప్పనిసరిగా దొంగతనం చేయించక మానదన్న నిశ్చయం ఎంత ఫొరపాటో 

తెలియచెప్పాడు. 

భూ స్వామి పరమేశం. అతడి కొడుకు విశ్మం వెండి మువ్వలో ఆడు 

కుంటూంటాడు. పరమేశం కూతురు పట్నం వెళ్ళు ప్రయత్నంలో ఉంది. 

వెంకడు నౌకరు. విశ్వాన్ని ఆడిస్తూంటాడు. కూతురు ఊ రళ్ళిపోతుంది. 

అంతకుముందు వెంకడికి ఇంట్రో ఆవసరానికి కొంతడబ్బు కావలసి పరమేశాన్ని 

అడుగుతాడు. అతడు లేదంటాడు. కొంతసేపటికి వెంక డెళ్ళినతర్వాత 

ఇంట్లో మువ్వలు కనిపించవు. వెంకడే తీశాడన్న అనుమానంతో పిలిపించి 

కొడాడు. వాడికి మతిపోయి పిచ్చెక్కుతుంది. కొద్దిరోజుల తర్వాత 

కామేశ్వరి, ఆంట పరమేశం కూతురు ఊర్నించి వస్తుంది. మువ్వలు ఆమె 

పెవైలోనే ఉంటాయి. సూలంగా ఇదీ ఇతివృత్తం. 

ఇందులో పరమేశం ధనవంతుడు. డబ్బు ఆవసరం వెంకడిలాంటి 

వాళ్ళక్కూూడా ఉంటుదన్న ఇంగితజ్ఞానం అతడికి ఊండదు. “మీ యింట్లో 

రూపాయలకు రూపాయలే కొరుక్కు తింటారేమిటా”్? ఆంటూ రెండు 

రూపాయలడిగిన వెంక ణ్ణి కసురుకుంటాడు. వెంకణ్ణి ఆపవూట  పస్తులుండ 

కుండా అడుక్కునే మరోగుడ్డి రామిగాడు ఆదుకుంటాడు. ఇది విని నమ్మే 

గుణంలేని వర మేశం “అడుక్కుతినే వెధవ గుడ్డిరామిగాడు వీడికి పావులా 

ఇచ్చాట్ట. ఎవరైనా నమ్మేమాటేనా ఇది?” - అంటాడు. తన సీచత్వాన్ని 

క ప్పెట్టుకునె సందర్భంలో పరాయివాడి కొన్నత్యాన్న్ని గుర్రించలేడు. 

'పేదవాళ్లను పేదవాళ్ళ అవసరాలకు ఆదుకుంటారనీ, వాళ్ల బాధలకు సాను 

భూతి వాళ్ళకే ఉంటుందనీ డబ్బుమదంతో కళ్ళపారలు కమ్మిన వాళ్లకిది 
కనిపించదన్న భావం ఢర్మారావు ఈ ఘటనలో చూపించాడు. 
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వెంకణ్ని కొట్టించాడు పర మేళం. వాడికి పిచ్చెతి కుటుంబం 

అధోగతి పాలైంది. మ్ సమయంలో మువ్వలు దొరకటం వెంకడి నిక్రోషిత్వం 

వెల్లడి కావటం జరిగింది. అయినా పరువూ అహంకారం వరమేశం నోటు 

“జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. వాడికి పిచ్చెత్తింది. ఇప్పుడు నువ్వాపిచ్చి 

కుదర్చలేవు. అంచేత ఇక సీ జీవితం సంగతీ, నీ యింటి గౌరవం సంగతీ 

చూచుకో” అనిపిస్తాయి. తప్పుచేశానన్న భావం కానీ, ఇన్నాళ్ళాబట్టి సేవచేసిన 

వ్యకి అన్యాయానికి గురై నాడన్న పళ్చాత్తాపం కానీ, పర మేశానికి ఏకోళానా 

లేదు. తామేం చేసినా చెల్లుతుందనీ, లోకం తమ వెంటా తమ ధనం వెంటా 

ఉంటుందన్న అహంభావం మూరీభవించిన ధనవంతుల 1పతినిధే ఈ 

పరమేశం. 

సందర్భాన్ననుసరించి ధర్మారావు ఈ నాటికలో ఒకచోట “మొన్నటి 

పరీక్షలో ఆ సుబ్బారావు కొడుకేంచేశాడో తెలుసునా 2! శమంతకమణి గురించి 

'సికేమి తెలుసునని అడిగితే, శకుంతలను గురించి ధాజిగ్గా ఆయిదు నిమిషోలు 
లెక్చర్ కొట్టాడు. యస్. రెట్ అని వాడిని ప్యాస్ చెళా”రని68ి అంటాడు. ఇలా 

నేడు జరుగుతున్న ఇంట ర్వ్యూహాల్లో ఉండే బండారాన్ని సున్నితంగా బయట 

పెట్టాడు. అల్లాగే పదాల్లో స్వల్ప అర్హ భేదాన్ని తీనుకుని “పాస్” చేసి ఇం టికి 

సామ్మంటారంటూ చమత్క-రిం చాడు. ప్యాస్ అంటే కృతార్జుణి చెయ్యటం. 

పాస్ అతణ్ణి పంపి మరొకణ్ని రమ్మనటం. డబ్బు మనిషిని ఎలా దానవుడుగా 

చేస్తుందో సౌమ్మొకచోట ఆనుమాన మొకచోటా ఎలా ఉంటుందో ఈ నాటి 

కలో రచయిత, వివరించాడు. 

ఈ సంపుటిలోని మొదటి రెండు నాటికలనూ మళ్ళీ (పచురించటంలో 
ధర్మారావు ఒకటి ఆశించి ఉండవచ్చు. దార్మిద్యంవల్ల జనం ఎలా జాధపడారో 

(ప్రజలకు మరోసారి చెప్పాలన్నదే అది. అంతకన్నా వేరేకారణం ఏదీ కనిపిం 

చదు. 

ఈ నాటికలన్నిటిలోనూ ధర్మారావు భార్య అన్నపూర్ణమ్మ కనిపిస్తుంది. 
త పాశుకణంలో ఉమగానూ, ధర్మ వభువులో భరనై చ్యాన్ని బయట పెళ్లే 

అమాయకురాలైన పార్వతమ్మగానూ, అవన్నీ నీకన్నిళ్శి నాతో సాఇత్తూ 
సహనశీలయెన ఉమగానూ, వెండిమువ్యలులో తండి దురహంకారాన్ని ఎది 

ర్తించే [ప్రయత్నం చేసిన కూతురు కామేశ్వరి గానూ ఆమే (పత్యషమవుతుంది. 

న్లాటికల్లోని త్రీపాత్రలన్నీ ' సౌమ్యమూర్తులు. నిరాడంబరులు. మోసం తెలి 

యని అమాయక్తురాళ్ళు. 'ధర్మారావ్లుకు నిజంగా మ్మీజూతిమీద ఉండే అభిమానా 

నికి ఈపాాతలు మచ్చుతునకలు, 
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చెప్పదల్చుకున్న విషయాన్ని ఈ నాటికల్లో సూటిగా చెప్పాడు. 

తక్కువ పాతలతో పని సాధించాడు. తమ భావ (ప్రదర్శనకు రచయిత 

దృశ్యాలను కొద్దిగానూ - చీన్నవిగానూ ఉండేలా జా్యాగత్త పడ్డాడు. పాతల 

మనోగత భావాలను వెలికితీయించటంతో ధర్మారావు నేర్పు ,బాగా కనిపిస్తుంది 
నరళమైన భాషలో . సంభాషణాచాతుర్యం కుపతా బాగా పదును తేలిందని 
ఆనిపిసాయి. 

హపాొరిజాూతాపహారణం = భావ(పకాశిక 

సాహిత్యం విషయంలో ముఖ్యంగా గతంతో పూర్తిగా తెగతెంపులు 

చేసుకోవటం అసాధ్యం. అనుచితం కూడానూ. ఇది ధర్మారావు ఆభి|పాయం. 

విజయవిలాస వ్యాఖ్యానం రాస్తున్నప్పుడు వారు |పాచీన సాహిత్యా 

న్నంతా కుల్ణంగా చదివారు, ఈ తరం వాళ్ళక్తు పాదీన సాహిత్యంతో ఉండ 

వలనసినర త. "పరిచయం ఉండదు. అందువల్ల సాహిత్యంలో వచ్చిన కమ పదిణా 

మాన్ని కూడా వాళ్ళు గుర్రించటం కష్టమౌతుంది. అ సాహిత్యం తర 

తరాల మానవ మేధోజనితమైన అక్షరనిధి. కాబట్టి ఆ కూర్పులూ నేర్పులను 

కూడా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. మానవ స్వభావ చి|తణకు సంబంధించినంత 

వరకూ |పతిభావంతులైన కవులు పోయిన పోకడలను కూడా తెలుసుకోవాల్సి 

ఉంటుంది. ఏ సాహిత్యమైనా ఆనాటి సామాజిక చితవృత్తులను వూ ర్తిగా అధి 

గమించలేదు. ఆందువల్ల చారితక అవగాహనకు కూడా సాహిత్య అధ్యయనం 

తప్పదు. ఈ దృష్టితో (పాచీన కావ్యసాహిత్యాన్ని ఈ తరం పాఠకులకు 

పడిచయం చేస్తే బావుంటుందని ధర్మారావు భావించాడు. అయితే ఈతరం 

వాది ఆధిరుచులను*, అవకాళాలనూ, సమకాలిక ఆవసరాలనూ గు రించి ఏ 

కొన్ని ఘట్టాలనో తీసికొని |పాచీనకవుల (వతిభను ఆవిష్కరించాలని భావించి 

నట్టుంది. సాహిత్య మొర్మురాలలో సంకలిత మైన షన. ఠః దృష్టితో రాసి 

నవే. ఈ సంకల తోని మొదటి వ్యాసం శ్రీకృష్ణుని శరసును సత్యభామ 

తన్నిందా ? అనేది. దిన్ని బటి పారిజాతాపహ రణంలో కొన్ని సన్నివేశాలను 

మానసిక ద శావిపర్యయాలనూ వ్యాఖ్యానించాలని ధర్మారావు అఖిలాషలా కని 

పిస్తుంది. విజయవిలాసం అ్యక్రర్షించినపై పారిజాతాపహరణం కూడా ఆయన 
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అభిమానానికి పాత మై ఉంటుంది. జాతి వారా చమత్కా_రాదులు, రసప్పష్టి 

మొదలైన వాటిలో కాకున్నా పదలాలిత్యం, ౩ లీసౌలభ్యం, రూసకోచిత 

పాాతచి[తణ మొదలైన విశీషాలు తెలుగు సాహిత్మాఖిమాను అందర్నీ ఆకర్షిం 

చెవే. శ్రీ కృష్ణనాయకుళ్హేకాక శ్రీకృష్ణదేవరాయల అంతఃపుర జీవితానికి సంబం 

ధించి, ఆయన శృంగార రసికత్వాన్ని తెలియజెప్పే విషయాలతో ఈ (ప్రబంధం 

ముడిపడిందన్న జన్మకుతి ఉంది. అందుకే తెలుగు పాఠకులకు ఇది మరింత 

పీతిపా|తం ఆయిడఊండచ్చు. ధర్మారావు దృష్టిలో పబంధకవుల్లో తిమ్మనకే 

ఆగస్థానం. తన ఈ అభ్మిపాయాల మేరకు యువతకు లఘువ్యాఖ్యానంతో 

వచనంగా దీన్ని ఆందిద్దామని రచయిత భావించాడు. 

ధర్మారావు ఈ రచన చేసేనాటికి ఇంచుమించుగా వచనరచన ఆరంభ మె 

మూడువందల సంవత్సరాలు మాతమే అయింది. కేవల వచనకావ్యాలుకూడా 

నాయకరాజుల యుగంలోనే వచ్చాయి. ఆయితే పురాణ వాజ్మయం, రామా 
యణ భారత భాగవతాల్లో కథలను తీసికొని రాసిన వచన కృతులే అవి. 

అంతకు పూర్వం కానీ ఆకాలంలో కానీ _ వద్యకావ్యాలు ద్విపదలుగానూ, ద్విప 

దలు పద్యకావ్యాలుగానూ, యక్షగాన (హకియలుగానూ వెలువడ్డాయే తప్ప 

పద్యకావ్యాలు వచనకావ్యాల రూపం మాతం సంతరించుకోలేదు. వ్యాఖ్యా 

నాలు వెలయించినప్పుడు కూడా సంస్కృత రామాయణ, భారత భాగవతా 

లకూ తెలుగులో సుపసిద్ధకావ్యాలు మనుచరిత, వసుచరిత, ఆము క్ర మాల్యద 

లకు [ప్రతివదార్థ టీకాతాత్సర్య సహితంగా వివరణలూ వెలువడ్డా యే తప్ప 

వచనరూపంలో భావ (పకాశనం జరగలేదు. 19వ శతాబంలో (బౌన్ సాధిం 

చిన మవాత్తర కృషిలో భాగంగా తాళవ్మ్యత [గ్రంథ సేకరణ, పరిష్కరణ 

నిర్వహిస్తున్న దశలో వచన రచన కొంత వికాసాన్ని పొందింది. దేశభాషలు 

నేర్చుకునే పాళ్చాత్యులైన (పభుత్వోద్యోగులకోసం, పాఠ శాలల్లో చిన్న తరగ 

తులు చదువుకునే విద్యార్థులకూ ఆకర్షక మైన వచన రచనలు వెలువడ్డాయి - 

ఈవిధంగా వెలువడ్డవే రావిపాటి గురుమూర్తి శాస్త్రి పంచతంతం కథలూ, 

పాటూరి రామస్వామ్ శాస్తుులు శుకనప్తతి కథలూనూ ఆంతకు ముందే 

విజయవిలాసాన్ని రామస్వామి శాస్తు9లవారి అన్న రంగశాస్తు)లు వచనంగా 

రాశాడ్రు.19 కాబటి లత (ప్రసిద్దమైన పబంధాన్ని సంక్షి ప్ర భావానువాదంగా 

వచనంలో వెలువర్చటం భావపకాశిక ద్వారా మొదటిసారేమో అనుకోవచ్చు. 

ఇది 1982 సమదర్శినిలో ధారావాహికంగా వెలువడింది. 
పారిజాతాపహరణం ఆయిదు ఆశ్వాసాల కావ్యం. రాయల యుగంలో 

వచ్చిన ప్రబంధం ఇది. మనుచగిత, పారిజాతాపహరణాళ్టోని ఆక్వాసాంత 
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వర్ణనల ద్వారానూ, కృత్యవతారికల వల్రనూ ఇది మొదటిదసి తెలుస్తుంది. 

కృష్ణ దెవరాయలకు సంబంధించిన కొన్ని జ్యైత యాత్రల ఘట్టాలను బట్టి 

మనుచరితకన్నా [పాధమ్యం పారిజాతాపహరణానికే అని కవిపండితులు నిర్భా 

రించారు. ఆంధ కవితా పితామహ బిరుదం మనుచరిత (ప్రధమ (ప్రబంధం 

ఆయినందువల్లగాక వారి వయస్సుని బట్రిన “పెద్దరికం వల్చనేనని దూసి 

రామ్మూర్తి అభి పాయంతో ధర్మారావు ఏకీభవిస్తున్నారు. 70 (చూ. సాహిత్య 

మొర్మరాలు. 

కృష్ణచరితకు సంబంధించిన ఇతివృతాలున్న (పబంధాలన్నిం టికీ 

మూలం సంస్కృత ప హరివంశమన్నది అందరికి తెల్సిందే, పారిజాతాపహరణ 

కధను తిమ్మన హరివంశం నుండే (గహించాడని పలువురి భావం.7?! భాగవత 

దశ మస్క_ంధంలోని 59వ అధ్యాయంలో కేవలం మూడు శ్లోకాల్లో మ్మాతమే 

(పసావితమైన కధను అయిదు ఆక్వాసాలుగా అయిదు వందల ల _వద్యాలకు 

మించిన చంవూ కావ్యంగా తిమ్మన పంచి రాశాడు. 72 72 హరివంకంలోని + విష్ణు 

పర్వంలో 18 అధ్యాయాలుగా ఈ కధ వుంది. తిమ్మన దీన్ని క్ర = 

ఆధారం చేసుకొని ఉంటాడు. కానీ ఇటివల పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు 

కన్నడంలో సు1వసిద్ద కావ్యమైన “జగన్నాధ విజయానికి”' పారిజాతాప 

హరణం కేవలం (పతికృతికాకున్నా, అనుకృతి అన్న భావాన్ని వ్య క్తంచేశారు, 

కొన్ని ఘట్టాలు జగన్నాథ ఏజయంలోని పద్యాలకు  _పతికృతులు 

ఇందులో ఉన్నాయన్నారు. 73 రాయల అష్టదిగ్గజాల్టో వాడు కాబట్టి తిమ్మనకు 

కన్నడం పరిచయమై ఊండచ్చు. తిమ్మన ఈ పె (గంధాలన్ని తన 

రచనకు ముందు చూసి ఉంటాడని పి. యశోదారెడ్డి అభిిపాయం. 

పబంధయుగంలో వెలసినా [పబం ధకవులు అనివార్యం ఆని భావించిన 

అష్టాదశ వర్ణనల జోలికి ఈ తిమ్మన పోలేదు. వర్ణనల కొసం వర్ణనలు చేయ 

తేదు. కధాగమనానికి తోడ్పడే ఘట్టాల్లోనే అవసరమైన మేరకే వర్ణనలు ఆను 

సంధానం చేయడం ఈ కావ్యంలోని విశిష్టత. ఈ అదా కావ్యంలోనూ 

పధమా శ్వాసంతోటే ముప్పాతిక ముప్వీసం కావ్యపణాళిక సిద్దిస్తూంది, 

పరంపరగా టినేదాకావినిపిస్తున్న 1(పధనుచూసిన ప్పటికీ రాయలకుచే సే 

సీతిబోధ [పథమ ఆకాషసంతోనే ముగిసోంది. కావ్య(పణాళిక దృష్టితో 

చూస్తే తర్వాత నాలుగు ఆశ్వాసాలకూ _ ఆవసరం ఆంతగా కని 

పించదు. తర్వాతర్వాత కధాగమనంకుంటటం, అనవసర వర్ణనలూ 

ఈ పె ఊహనే బలపరుస్తున్నాయి. మరిచివరి ఆశ్వాసంతో పతిభా 

వంతుడైన కవి చితకవిత్వాన్ని ఆ|శయించడం కధావస్తువునుసాగదీయ 
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డాన్నెసూచిస్తుంది. సత్యభామా గర్వభంగం అనే ఈ ప్రబంధానికున్న సుపసిద్ద 

మెన నామాంతరంకూడా [ప ధమాశ్వాసాంతం౦తోనే సిద్ధిస్తుంది. ఏది ఏమైనా పారి 

జాతాపహరణం, రచనలో మృదుత్వం లాలిత్యం అభిమాసించేవారికి ఆకర్ష 

జీయంగా ఉంటుంది. 

దీన్ని ధర్మారావు సమదర్శినికోసమే రాసి ఉండడు. 1982కు పూర్వమే 

రాసి ఉంచుకుని ఉంటాడు. సాహిత్యంలో అభిరుచి కలిగి, వచన రచన 

చేయాలన్న ఉబలాటం కలిగిన [పాధమిక దశలో ఇది రాసి ఉంటారని 

అనుకోవచ్చు. ఇందులోని వాక్య నిర్మాణం, శబ్జాడంబరం మీది తౌల్యం, 

ఆర్హానుస్వార శ కటరేఫాదుల మీది మోజు, అన్వయ కాఠిన్యం, పాండిత్య 

(పకర్షా చూస్తే గిడుగువారు అనేక సందర్భాల్లో అన్నట్టు “కృతక[గాంధికం” 

అనిపిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామను అనునయించే ఘట్టంలో వ్యాఖ్యాన 

సహితంగా ఇది ఇలా సాగింది. 

“ఎలుగని యజ్ఞ లేమియో యనుకొని యేవి చెప్పినను చెప్పుదురుగాక- 

సుస్టిరంబగు శకము షమ సీయంద బరమమై యుంటయు నీ పనిచిన దాని 

చేయుటయ మహదై శ్వార్యమని నేనుండుటయు నీవెణుంగవా. ఇత రులేమి 

యన్ననేమి ? ఇంకనైన నన్ను దయజూడుమిని యాచెప్పిన మాటల వూర్వో 
పక్షము సేయుచు నత్యనసీ, సాశక్నిగనూ వ్యాయాధ్యక్షగ నూ జూడగో రను. ఈ 

మాటలతో చిరసాంగత్య గౌరవంబునందియున్న దగుటచెత నత్య తాను 

రుక్మిణికి జూపిన గౌరవము మెఅమెచ్చులతై జూపియుండునేమో యను సందే 

హము నందుట కవకాశమున్నది. క్ష (1932 మె 11 సమదర్శిని సంచిక.) 

ధర్మారావు ఈ భావ (వకాశికలో మొ తం పారిజాతాపహరణానికి యధా 

(ప్రకారంగా వ్యాఖ్యానం రాయాలని భావించినట్టు లేదు... ఆయా ఘట్టాల్లోని 

పాతల మానసిక విశ్రషణలను (ప్రధానంగా చూపాలని ఆశించినట్టు కనిపి 

స్తుంది. ఈ ఘట్టాలను కథా నూతంతో బంధించటానికి అవసరమైనంత 

మేరకే పద్యాలను తీసికొని వ్యాఖ్యానం చేశాడు. అందుకే పతి సంచికలోనూ 

ఏదో ఇటువంటి ఒక ఘట్టాన్ని తీసికొని అంతకు పూర్వం కొన్ని పద్యాలనూ, 

తర్వాత కొన్ని పద్యాలనూ వ్యాఖ్యాన రూపంలో అందించాడు. 

నారదుడు ఇచ్చిన పారిజాత పుష్పాన్ని స్వీకరించిన శ్రీకృష్ణుని మనః 

స్టితిసీ కవి ఈ సందర్భంలో |పదర్శించిన |వతిభనూ వ్యాఖ్యానిస్తూ -- 

“కవి వర్యులాడినది యల్నమైనను దాన మనము జూడదగినది మిక్కుట 
ముగ నుండును. కవి హృదయమును [గహింవవలయువనిన బరెకీలన మెంత 

యేని వలయు. ఒక్క_ పద్యమును (వాసి పెద్ద విషయమును (బదర్శింతురు. 



రొాలూ _- పూలూ 191 

కవులు చెప్పి పాఠకులకు దెలియజేయునడి గొంతా; చెప్పక యే చెలియబరచు 

నది యింతకు నూలు మడుంగులు. అందు ముక్కు. తిమ్మనార్యుని వంటి 

మహాకవిని గూర్చి వేలుగనుడువ వలయునా ? ఒక్క దృష్టాంతము a 

““పారిజాతంపు గొ9న్నను పంపా బొదివి యిచ్చిన 

““కనయంబు విస్యయంబును. +... ===. సత్యభామ తలపున 

నిలువన్” / 

ఇదంత తోం te లీలన్ రుక్మిణీ కాంతకున్.”” 

ఈ ఘట్టానికి ఖభావ్యపకాశిక ఇలా సాగింది. 

“ఇట్రి న క పుష్పంబును నారదుండొనంగ మహ్మాపసాదం 

బని యందికొనిన న శ్రీకృష్ణుని మానసంబున్న తెజంగు మిగుల జితము. 

శ్రీకృషమ్షండు సభ్యంబులగు మర్యాదల నెబుంగును. పారిజాత (ప్రస 

వము నందలి మాహాత్మ్యము నెజుంగును. నారదుని నైసర్గిక స్వభావమును 

నెణుంగును. దక్షిణ నాయకుండయి తానలరించుచున్న భార్యల తారతమ్యంబు 

నెణుంగును.” (1982 ఏపిల్ 2లి నమదర్శినిి 

ఈ విధంగా ప్మాతగతమైన మనోగత భావవాహినిని ధర్మారావు విశ్లే 

షించటానికి యత్నించాడు. ఈ వ్యాఖ్యానంలో ఇంకొక విశేష మేమంటే పాఠ 

కులకాన కికరంగా ఉండటానికి కథాకథనం వ్యాఖ్యాన రూపంలోనే కాక 

సంభాషణాత్మకమైన శెలిని కూడా _పవేశ పెట్టాడు. 

తనను అనునయిస్తున్న కృష్ణుణ్ణి సత్యభామ ఎ త్తిపొడిచే ఘట్టం. 

ఎపుడు : కాదు [పాణ (పియా. నా మాటలు గల్లలు కావు. అని చెప్పుచుండ 

సత్య : _కల్పలెట్టగును. కొంకెతనంబులు మాయలు బొంకులు తలోనగు 

గుణపుంజములన్నియు నీవు పుట్టిన వెనుకనే పుక్లైను "గదా. 
తొలినాటి నవలల్లో కూడా ఇలాంటి శైలే ఉండేది. పాతల మధ్యలో 

రచయిత దూరి పాఠకుడితో నేరుగా వ్యాఖ్యానం చెపాడు. అలాటిదే ఇందులో 

“అని చెప్పుచుండి. ఈ ధోరణి వేగుచుక్క (గ్రంధమాల (పచురణగా వచ్చిన 

ధర్మారావు నవల [కొవ్వురాళ్ళాలో కూడా కనిపిస్తుంది. 

ఈ రచనలో శబ్దాలను రచయిత (పకరణోచితంగా వాడినట్టు కని 

పించదు. సత్యభామ తన వామపాదంతో కృష్ణుడి తలను తొ తొలగతోసినప్పుడు 

నొచ్చుకోకుండా |పియురాలిని అనునయించడం ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించాడు. 

“అటు లింకను నుపశమన కార్య వ్యాపారుడగుటకు దన నిరువవమూన 

ఏునోవె పుల్యము కారణము”, అం కృష్ణుని విశాల హృదయాన్నో పెద్ది 
మాలా 

ఎననునో పవ ప్పడాన్ని ధర్మారావు “మనోవై స పుల్యం” అనడం అసంగతమని 

(గ 

శ గ్ 
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పిస్తుంది. ఇదే విధంగా మరోచోట “తాశవృంతం'” అని ఉంచే దానికి 

వ్యాఖ్యాత 'చామరంి అని రెండు మూడు సందర్భాల్లో వివరించాడు. 

ఇది అనవధానత వళ్ల జరిగి ఉంటుందనడం స్పష్టం. ఇదే విధంగా ఎడమ 

కాలితో తొలగ దోయటాన్ని “సవ్యచరణంబున దాచిన విషయం” అని తాపీ 

వారు అనడం నిఘంటు పాండిత్యం తప్ప మరోటి కాదు. 

| అయితే ధర్మారావు ఆధునిక కాలం దృష్ట్యా తాను అనెచిత్యాలనుకున్న 

“ఆలిసీలాలక” పద్యాలకుండే భావాలను చాలా మృదువుగా చెప్పాడు. రహస్య 

క్రీడ పసావ నొదిలేసి “ఏపవనిలోనై నా ఉత్సాహాన్నిస్తుందని” దామేశాడు. 

కృష్ణుని నిరాదరణ భావాన్ని సూచించే అపశకునాలు సత్యకు తోచి 

నప్పటి సందర్భంలో కవి వాడిన కుడి కన్ను, కుడి భుజము, కుడి వయోధ 

రాల చలన |పన కిని ధర్మారావు చాలా నేర్పుగా వ్యాఖ్యానం లో కుడికన్ను, 

కుడి భుజం అంటూ పరిష్కరించాడు. 

ఈవిధంగా జొచిత్యదృష్టిని (దర్శించి ఆధునికతా ముదను వేసి 

1పాచీన సాహిత్యం అందచందాలను పాఠకులకు అందించాలని అభిలషించాడు 

రచయిత. పాతల చిత్తవృత్తులు, కథాగమనంలో వాటి పొందిక, మానసిక 

విశ్లేషణం మొదలైనవాటి దృష్టా సాహిత్యంలోని మెరుగులను (ప్రకటించడం 

ఆధునిక విమర్శ, వ్యాఖ్యానాల పద్దతి. ఈ శ తాబ్బపు తొలిరోజుల్లో దీన్ని 

ఆరంభించినవాడు కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి. ఇక పారిజాతాప హర ణానికి 

భావపకాశికను తీర్చడంలో తాపీవారు ఆపంచిన [ప్రయోజనం అంతగా నెరవేరి 
నట్టు తోచదు. ఇందులో కొన్ని గుణాలున్నప్పటికీి వీటిని కే ఘ్పృసే లోపాలు 
కొన్ని కనిపిస్తాయి. 

భావ[పకాకిక 1982 సమదర్శిని హృతికలో _పచురితమైంది. అది జస్టిస్ 
పార్టివారి పతిక. జస్టిస్ పార్టీ నాయకులు పానగల్ రాజా, పిఠాపురం రాజా, 
వెంకటగిరి, బొబ్బిలి రాజాలు. వీరందరూ (గాంథికభాషావాదులూ, సంప 
దాయ వాదులూనూ. ఆం|ధసాహిత్యపరిషత్తు పిఠాపురంరాజావారి నేతృత్వంలో 
జయంతి రామయ్యపంతులుగారి సారథ్యంలో వ్యావహారిక ఖాష మీద ధ్వజం 

ఎ శ్రి గాంధథికభాషకు కొమ్ముకాసోంది. ఆ పఖునికి చెందినవారి పతికకు 

సంపాదకుడుగా ధర్మారావు అలాటి భాషనే ఉపయోగించాలని భావించి 
ఊంటాడు. అదీకాక వీరు అప్పటికి [గాంథికభాషావాదులే. ఏీ8లో ల ఆ 
తర్వాత వచ్చింది. దీనికున్న వబఆ మైన సాజ్యూధారాల్లో ఒకటి గిడుగు సీతా 
(పతి అభిభాషణ. ధర్మారావు. 1రీరిరలో గిడుగుకు ఓ. ఉతరం రాస్తూ తాను 
సై డిగా వ్యావజోరిక వగా. మారానన్నారని సీతాపతి చెప్పారు. “(ధర్మా 
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రావు 70వ జన్మ దినోత్సవ సభ, మృదాసుు). కనుక ఈ రచన తాపీవారిలో 
మార్పురాని కాలానికి చెందింది. తాపీవారు 1927 నుండే సకృత్తుగా భారతి 

లాంటి ప్మతికల్లో విజయవిలాస వ్యాఖ్యాన సందర్భాల్లో వచన రచన 

చేస్తూండేవారు. ఆ భాష పేరుకు [గాంథికం అయినా సారళ్ళంలోనూ వై శిద్య 

స్పూరిలోనూ భావవ్య క్రికరణంలోనూ వాడుకభాషకు చేరువలోనే ఉంటూం 

డేది. ఏటికి పూర్వమే రాసిన (కొవ్వురాళ్టు నవలతోని భాష కూడా ఈ భావ 

(ప్రకాశిక భాషకన్నా చాలా సరళంగా ఉండటం ఇంతకు ముందే గమనించాం. 

అప్పటికే చలం నవలలూ, సుపసిద్ద కధకులై న వేలూరి శివరామశాస్త్రి, 

శ్రీపాద సు[బమణ్యకశాసన్ర్రి, మల్లాది రామకృష్ణశాశ్త్రి: కొడవటిగంటి కుటుంబ 

రావుల చక్కని వ్యావహారికంలోని కథలూ తెలుగుదేశంలో బాగా వ్యాప్తిలో 

ఉన్నాయి. వీరందరినీ కాదన్నా సుసం[పదాయవాదిగా ఉండే విశ్వనాథ సత్య 

నారాయణ కూడా తన జయంతి పరిక (1928) ద్వారా వ్యానహారికం 

కాకున్నా సరళ |గాంధథికంలోనే రచనలు చేస్తున్నారు. అయితే చివర్లో వీరు 

పూర్తిగా |గాంథిక వాదిగా మారటం అన్నది మరో అంశం. ఇందరి |పభా 

వాలనూ తట్టుకుని ధర్మారావు కృతక [(గాంథికంలో ఆనాడు ఈ భావ |పకాశిక 

వెలువర్చటం ఆశ్చర్యాన్నే కలిగిస్తుంది. అప్పటికొచ్చిన (ప్రబుద్దాంధ్ర,శారద, 

భారతి,సఖి, సాహితి వంటి సాహిత్య వతికల్లో భాషచూసినా రాజకీయప్మతికటో 
వచ్చిన ఈ సాహిత్య వ్యాఖ్యానం కన్నా చాలా సరళంగా ఉందని అనిపిస్తుంది. 

దీన్నంతా ఆధారంగా చేసుకుని ఆలోచిసైే ధర్మారావు ఈ భావ |పకాశికను 

చాలా సంవత్సరాల ముందే రాసి ఉంటాడు. దీినహ్మతికలో అచ్చేసే తొందరలో 

కనిసం ఓ మారు చూసుకోటానికైనా అవకాశం ఉండి ఉండదు. అదే ఉంటే 

భాషను తప్పక మార్చి ఉండేవారనటానికి ఇంతకు ముందు నాటికల 

ఉదంతాన్ని గమనించవచ్చు. 

ధర్మారావు 1988 లో బరంపురంలో జరిగిన అభినవాం[ధ కవిపండిత' 
సభలకు హాజరయ్యాడు. బహుశా వ్యావహారిక వాదులప్పటికి వీరిని స్వజనం 

లోకి తీసుకుని ఉండరు. కొత్త పాళీ పీఠికలో ధర్మారావే అన్నట్లు 19883. 

1986 వరకూ ఏమీ రాయక చాలా కాలం బాగా చదవటానికే తన శక్తిని 
వినియోగించానని అన్నాడు. ఈ దశలోనే వీరిలో భాషాపరంగానూ, భావాల 
పరంగానూ మార్పు వచ్చింది. 1లికిరిలో ఆంధ విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు 

పీఠానికి గిడుగును అధ్యతుడుగా ఎంపిక చెయ్యాలని (వజామ్మితలో ర్ విజ్ఞ పి 

మీద సంతకం కూడా పెట్టాడు. వీటన్నిటినీ బట్టి ఆలోచిస్తే ఈ రచన 1952కు 
చాలా పాతది అనిపిస్తుంది. ఈ వ్యాఖ్య మీద వీరికీ అంత మక్కువ ఉన్నట్టు 
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కనిపించదు. ఉంటే దీన్ని పుస్తక రూపంలో తెచ్చే ఆలోచన చేసీ ఉండేవాడు 

ఈపాటికే. అంతేకాదు భాషను పూర్తి వ్యావ హారికంలోకి మార్చి తిరగరాసి 

ఉండేవాడుకూడా. ఈ అభి్మిపాయాన్ని 1972 లో ఓ వతికా ప్రతినిధికి ఇచ్చిన 

ఇంటర్వ్యూలో కూడా వెల్లడించాడు. 

ఏదివమెనా విజయవిలాసంతోపాటు పారిజాతాపహరణం కూడా ధర్మా 

రావుకు 1పీతిప్మాత మైంది. ఈ విషయం మనకు ఆం[ధ [(పదేశ్ సాహిత్య 

అకాడమీ వారు పారిజాతాపహరణాన్ని పరిష్క్టరించమని ధర్మారావుకే ఇవ్వడం 

వల్ల తెలుస్తుంది. దాన్ని సుందరంగా పరిష్కరించి ఓ చక్కని పీఠికను కూడా 

రాశాడు.74 ఆందులో పీరు ఇది ““మానానికీ అవమానానికి కలిగిన సంఘర్షణే 

అయినా కవి అడుగడుగునా నత్యాకృష్ణుల శృంగార రస జీవిత విశేషాలను” 

కనబర్బాడంటూ ఇది శృంగార _పబంధం అవుతుందా అన్న వాదం లేవ 

నతారు. వారి మాటల్లోనే ““చక్క_ని ఆంధ కావ్యాలలో మిగుల చక్కనిది 

౫ పారిజాతాషహరణ మహా |పబంధముి”'. ఇలాంటి దానికి ధర్మారావు విజయ 

విలాసం ఫక్కి.లో వ్యాఖ్యానం ఇలా వచనరూపంలోనై నా రాసి ఉంటె హృద 

యోల్లాసం ఒంటరిగా కాక భావఫకాశికతో జంటగా తెలుగు సాహిత్యంలో 

చక్కని వ్యాఖ్యానా ల్లో మిగుల చక్క-_ని వ్యాఖ్యానంగా కలకాలం నిలిచి ఉండేది. 

వచనం కోటలో పాగా 

ధర్మారావు ఈ కాలంలో (1912-1935) చాలా ఖండ కృతులను 

రాశాడు. అడపాదడపా వచనం రాసినా ఆయా సందర్భాల ననుసరించి 

కవితలే ఎక్కువగా వచ్చాయి. ఈ ఖండకృతులను పరిశీలి సే ఆత్మాశయం -_ 

పరాశయాలని రెండు భాగాలు, చెయ్యచ్చు. 

తన జీవితం నడిచిన విధానం . ఎదురై న కష్టాలూ స తట్టుకున్న పద్దతీ 

ఇవన్నీ |పతిబింబించే వాటిని ఆత్మాాశయాలనుకుంటే _ 

భిజాపా[తము 

స్వర్ణ ఖండము 

నిఠరశురోదనము 

విషాద జలదము 
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ఒక కాలం నాటి ధర్మారావు జీవనంలోని గడ్డు కాలాన్ని పివరించేవై తే; 

“శుకవిలావపము అంతకు వూర్వ్ణంది అని అనొచ్చు. తన వ్యక్తిగత విషయా 

లకు పాంధాన్యం ఉన్న రచనలను ఒక సంపుటిలో |వచురించానని ధర్మారావే 

అన్నట్టు - ఇవన్నీ “మబ్బుతెరలులో చోటుచేసుకున్నాయి. (1972లో (ప్రచు 

రిత మైంది.) ఇందులో క్షణక్షణం ఆశ . నిరాశల మధ్య జరిగిన పోరాటం, 

పతి దశలోనూ కవే ఓటమి పాలవుతాడేమోనన్న్నంత దాకా తీసికొచ్చి ఏ 

వక్క_నుండో ఆశా వేశం వెన్నుదట్రి నిలబెట్టడం చూడగలం. ధర్మారావు మన 

సత్వం కూడా అదే. చింతా పరాజయమే కోరుకున్నాడు. తాను హాలాహలం 

మింగి బయటకు అమృతం చిలికిన వ్యకి ధర్మారావు. మానసిక వ్యధను 

చిలుక మీదనో, మబ్బు మీదనో పెట్టి కవిత రాసి గుండె బరువు దించు 
కోవటం కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా తమ రచనలను ముదించుకోడానికి 

రచయిత వడే పాట్లు కూడా “'భిఇపాాతం' వెల్లడిస్తుంది. 

ఇక పరాాశయాలని గానీ - తదితరాలని గానీ చెప్పదగినవి ఎక్కువ 

కాగం 'పాతపాళిలోని (1960) రచనలు. ఇందులోని ఖండికలు వివిధ 

ఉద్యమాలను తెల్పేవి, కొన్ని చార్మితకాధారాలను చక్కగా కవితా పరంగా 

విడమర్చి చెప్పేవి. రాజకీయ జీవనం మనిషి మనుగడలో భాగం అయినప్పుడు 

నాటి జాతీయ ఉద్యమాల |పభావం కవి మీద పడి కవితలో (పతిఫలించక 

హోదు. అలాగే కవిత్వ ఉద్యమాలు కూడానూ. కవిత్వంలో వస్తున్న మార్పునూ, 

భాషలో వస్తున్న మార్పునూ ధర్మారావు ఖచ్చితంగా ఎదురొడ్డిన దశ ఇది. 

ఆయినా ఆంగ్ల సాహిత్యవాసనా |[పభావితాలెన రచనలూ చేశాడు. కొన్ని 

కొన్ని నూతన |ప|కియలకు ఆహ్య్వానమూ పల్కాాడు. కవిత్వపరంగా కొన్ని 

[పయోగాలనూ చేశాడు. 

కానీ కాలం తెచ్చే మార్పును ఎంతకాలం అడ్డుకోగలరు * ప్రయత్నిం 

చారు. భావ కవిత్వాన్ని, ఆ ఉద్యమంలోని వ్యక్తుల అహంభావాన్ని 

ధర్మారావు వ్యంగ్యంగా కవితాపరంగా హేళన చేశాడు. అయినా వీరి రచన 

ల్లోని భాగాలూ పద్ధతులూ నాతి దీర్హఖండిక లనూ చూసే భావకవిత్వంలోని 

కొన్ని లక్షణాలను తప్పించుకోలే కపోయిన స్థితిని గమనించచ్చు. 

చరిత వస్తువుగానూ, శాస్రం వస్తువుగానూ స్వీకరించి కవితలల్లి 
మెప్పించడం కష్టమే. ఈ కష్టాన్ని ధర్మారావు ఎదుర్కొని అధోజ్ఞాపికల 
ద్వారా పాఠకులకు విషయాన్ని సులభగాహ్యమయ్యేలా కృషిచేశాడు. తన 

ఊహలకు రూపం కల్పించుకున్నాడు. ధర్మారావు కవిత్వం మీద పరిశోధన 

చేసిన కుమారి రాగిణ ఏరి *పాతపాళి = “మబ్బు తెరలిను బాగా విశ్లేషించారు, 
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వాటిని భాషా, పరిశోధనాత్మక, చరితాత్మక, సాహిత్య, ద్వ్యర్థి, (ప్రయోగా 

త్మక. హేళన, కవ్నిపకంన, వ్యాజస్తుతి, క్షమార్పణ విషయకాలంటూ 

ధర్మారావు వివరణలనే అంగీకరించినా వాటిలో అందచందాలనూ _ అలంకారా 

లనూ - వివరించారు. కవిత్వ తత్వాన్ని చెప్పడానికి కృషిచేశారు. (పేజీ 
80 “తాపీ ధర్మారావు కవిత్వము ఒక పరిశీలన, ఎం. ఫిల్ కోసం మ దాసు 

విశ్వవిద్యాలయానికి సమర్పించింది. 1980) అక్షర శారదా |పశంస రచన 

నిజంగా క తిమీద సాములాంటిదే. ధర్మారావు విశేష పఠనా భ్యాసాన్ని 

వివరిస్తుంది. ముఖ్యంగా “ద్యోయానంి లో “ఈ దేశంబు వరాల తీవి అన్న 

పద్యంలో ధర్మారావుకున్న వలస దోపిడి వ్యతిరేక భావం, స్మామాజ్యవాద 

వ్యతిరేక దోరణీ బాగా స్పురిస్తోంది. ఒక జాతీయవాడిలో ఈ భావాలపు 

డప్పుడే అంకురిస్తున్న ఛాయలను ఇందులో గమనించవచ్చు. 

ఆయా విషయాలను తరచి తరచి ఎంత లోతుగా మూలమట్టం వరకూ 

పోయి శోధించాలో విద్యార్థులకు వరవడి చూపిస్తుంది. ఇదే వారిని “విజయ 

విలానంి హృద యోల్డాస వ్యాఖ్యాన రచనకు అర్హతను సంపాదించి పెట్టింది. 

ఈ సందర్భంలోనే ధర్మారావెప్పుడో ఓనమాల గురించి ఆంగ్లంలో ఒక వ్యాసం 

రాశారసీ దాన్ని పురస్కరించుకునే, బొంబాయిని స్థావరంగా చేసుకున్న 

దాయల్ వషియాటిక్ సొసైటీ వీరికి సభ్యత్వం ఇచ్చిందనీ ఏరి కుమారుడు 
మోహనరావు అన్నాడు. ఆ సభ్యత్వ వివరంగాసీ ఆ వ్యాసం కానీ లభ్యం 

కాలేదు. కానీ ఎం. ఆర్. ఏ. ఎస్. అన్న “బైటిల్'తో సహా ధర్మారావు అచ్చు 

పడ్డ రచనలు మాతం దొరికాయి. ఈ బిరుదు వీరి పరిశోధనా కృషికి, 
గఫ ర్రింపుగా భావించవచ్చు. 

కది ఖండకృతులు చాలా బహుళంగా ఈ దశలోనే వచ్చాయి. తర్వాతి 

కాలంలో ఆప్పుడప్పుడు ఒకటీ ఆఠా రాశారు. కానీ ఇంతగా రాసిన దాఖలాలు 

కనిపించవు. (క్రమంగా వచనంవై పు మొగ్గడం గమనించచ్చు. వేగుచుక్క 

(గంధమాలద్వారా 1్నవచురించిన |కొవ్యురాళ్ళూ _ అప్పుడప్పుడు రాసిన లేకి, 

జొన్నక్మఅ (ప్రశ్నల వ్యాసాలూ; అచ్చుతప్పు వ్యాసం, తప్తాశుకణం, అవన్ని 

సిక శృనా అన్న నాటికలూ - [ప్రధానంగా విజయవిలాసం మీద వ్యాఖ్యాన 

సందర్భుంలోవీ _ గమనిస్తే వచనం దిశగా సాగడం చూడగలం ఆ వ్యాఖ్యా 

నానికి అవసరమైన పాండిత్యంపునాదులను ఈ కాలంలోనే పటిష్టం చేసు 

కున్నారు. కవిత్వాన్ని ఎలా అర్భం చేసుకుంటే సరెన వ్యాఖ్యానం ఇవ్వ 

వచ్చో సాధనగా ఈ కాలం ధర్మారావుకి పనికొచ్చింది. కొత్తకు ఆహ్వా 

నాన్ని. షలకాలన్న లక్షణం వీరిలో ఇప్పుడే మొలకెత్తింది. తన స్థానం 
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సాహిత్యరంగంలో తప్ప మరో రంగంకాదన్న తెలివిడి ధర్మారావుకీసమయం 

లోనే అయింది. ముందు ముందెన్ని కష్టాలొచ్చినా తనబాటనే తాను సాగి 

పోవాలన్న కృతనిశ్చాయం ధర్మారావుకీ దశలోనే కలిగింది. ఇతర భాషా 

సాహిత్యాలనుండి తామరతంపరగా వచ్చి పడ్తున్న నూత్న భావాలకు వ్యాసమే 

తగిందన్న నిర్ణయానికిప్పు డే వచ్చాడు. వచనం కోటలోపాగా వేళాడు. 



దాలూ పూలూ = సూచికలు 

1. ధర్మారావు కుమారుడు మోహనరావు జావకాల మేరకు ఆ రోజుల్లో 

ధర్మారావు 'అకరాల ఉత్పత్తి మీద ఒక వ్యాసం రాసి లండన్ ఏసి 
యాటిక్ సొసయిటికి పంపారసీ దాని వై శిష్ట్యాన్ని గమనించి వారు 
ధర్మారావుకు ఎం.ఆర్.ఏ.ఎస్. సభ్యత్వమిచ్చారనీ అన్నాడు. ఆసర్వే 

అధికారి భార్యకు ఇది తెలిసి మీ డిపార్ట్ మెంట్లో ఒక ఎం. ఆర్. 

ఏ.ఎస్. ఉన్నాడట, అతణ్ని చూపమందట. ధర్మారావును'* ఆమె 

చూసిందసీ ఆమె వారిపట్ల చూపించిన అభిమానం ఆమె భరకు కంట 

గింపె ధర్మారావును ఏదో నెపంతో ఉద్యోగంనుండి తొలగించారసీ 

అంటాడు. కానీ నేను పరిశీలించినంతవరకూ, వీరికి ఎం.ఆర్.ఏ.ఎస్. 

బిరుదున్నట్టు కనబడలేదు. బొంబాయి, కలకత్తా మదాసులనుండి ఆ 

కాలంలో ఈ సొసయిటిీ నడుస్తూండేది. దీని జర్నల్స్తో వెతికినా 

ఆలాటి వ్యాసంకూడా కన్పించలేదు. కాసీ సమదర్శిని 1929 - 1980 

ఉగాది సంచికలో ఏరి వ్యాసాలున్నాయి. అందులో ఈ బిరుదుంది. 

2. శ్రీ తిరుమల రామచం్మద, మరపురాని మనీషి, యువభారతి పచురణ, 
హైదరాబాదు 1978 పేజీ 7కి. 

లీ. ఆంధ భారతి ప్యతిక సంపుటం 6 ఆషాఢం 1910 పేజి 281. 

శ్రీ నిడుదవోలు వెంక|టావుతో ఇంటర్వ్యూ ఒ హైదరాబాదు. 

5. బొబ్బిలి రాజా తమ్ముడు శ్రీ చిక్కవరం జమీందారుతో ఇంటర్వూ = 

బొబ్బిలి. 

లి 

శ్రీ తాపీ మోహనరావుతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

శ్రీ ఉప్పల లక్ష్మణరావుతో ఇంటర్యూ - బరంపురం. 

రామ్నాడ్ రాజాకొడుకు కాదనీ కదంబూర్ జమీందారు కొడుకని 

మోహనరావు అభ్మిపాయం. 

5. సం. నల్లపరెడ్డి చంద శేఖర రెడ్డి, వికమసింహపురీ మండల సర్వస్వం 

కోభక్ళత్ నెల్లూరు 1968 పేజి 79-50. 

న జిల్లా రికార్డులు వాల్యూం శీ112 పేజి 148.145. 
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సం. నల్లవ రెడ్డి చంద శేఖర రెడ్డి, విక మసింహపురీ మండల సర్వసంం 

కోభకృత్ నెల్లూరు 1968 పేజి 79-50. 
ధర్మారావు కావ్యరచన ఖండిక తాతాజీ రచనలు హైదరాబాదు 1960 

పీఠిక “పేజి 49. 

శీ తాపీ మోహానరావుతో ఇంటర్వ్యూ్య = హెదరాబాదు. 

తర్వాత కొన్నాళ్ళకు ధర్మారావు పెద్ద కూతురు సుగుణావతమ్మను 

వారి బంధువులు అప్పలనరనసమ్మ కుమారుడు సత్యనారాయణకిచ్చి 

పెళ్ళి చేశారు. (ఈ అప్పులనరసమ్మ ఇప్పటికీ నజీవులే. వయస్సు 

104 సంవత్సరాలు. బొబ్బిలిలో ఉంటారు. వారిసి ఇంటర్వ్యూ 
చేయడం జరిగింది.) కొద్దిరోజులు విజయనగరంలో ఉన్నారు. ధర్మా 

రావు అన్న నరసింగరావు జాగా పేరు నంపాదిందిన డాక్టరుగా 

అక్క-డే ఊండేవాడు. 

ధర్మారావు - అక్షర శారదా [ప్రశంస తాతాజీ రచనలు 1960 పీఠిక 

పేజి 20. 

శ్రీ తాపీ మోహనరావుతో ఇంటర్యూ _ హైదరాబాదు. 

శీ తాపీ మోహనరావుతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

పాఫెసర్ రోణంకి అప్పలస్వామి లేఖ ఆధారంగా. 

శ్రీ మంతి పగడ శేషగిరిరావుతో ఇంటర్వ్యూ - టెక్కలి. 

శ్రీ విశ్వనాథ నరసింహంతో ఇంటర్యూ = విశాఖపట్నం. 

అక్కడ ధర్మారావు ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకు కృష్ణ 

మూర్తిగారు ఆ సి. బి. యం. స్కూల్లో చేరి తెలుగు టీచర్గా లి౦ 
సంవత్సరాలు పనిచేసి |పస్తుతం రిజైెరై విశాఖలో ఉన్నారు_ఇంటర్వ్యూ. 

శ్రీ కొడవటిగంటి కుటుంబరావుతో ఇంటర్వ్యూ - మ్మదాసు. 

శ్రీ ఉదయగిరి సీతారామసాామితో ఇంటర్వ్యూ - విజయనగరం. వీరు 

షరాఫ్ఖానా వెంకటకృష్టారావు మేనల్లుడు. (పస్తుతం సీతారామస్వామి 

గారు కృష్ణారావుగారింట్లోనే ఉంటున్నారు. 

ధర్మారావు వియ్యపురాలు శ్రీమతి అప్పల నరసమ్మతో ఇంటర్వ్యూ 

బొబ్బిలి. 

బొబ్బిలిరాజూ వెంకట క్వేతాచలవతి రామకృష్ణ రంగారావు (1862. 

1926) రెండో భార్య సంతానమైన రాజా వెంకట రామకృష్ట రంగా 

ఠావు రెండో కుమారులు ఈ చిక్క_వరం జమీందారు. కృష్ణామండ 

అంలో గన్నవరం దగ్గరున్న అజ్జంవూడి, గరికవ్మరు, బుద్ధవరం, 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29, 

80. 

81. 

తిల, 

తతి. 

84. 

తల్, 

తెరి. 

a7. 

తెరి. 

9. 

40. 

41. 

సపెద్దవూరిపాక మొదలైన పదకొండు |గామాలను కలిపి ఈ చిక్క. 

వరం సంస్థానం చేశారు. వీరి "పెద్ద కుమారులే నేటి సిసిసంగీత విమర్శ 

కులు ఏవి, ఎ. కె. రంగారావు. 

ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప ఆంధ సంస్థానములు - సాహిత్య పోషణ 

1969 పేజి 586. 

బొబ్బిలి సంస్థాన ఉద్యోగి శ్రీ జోగారావుతో ఇంటర్వ్యూ - బొబ్బిలి. 

శ్రీ చెలికాని రంగనాయకులతో ఇంటర్వ్యూ - బొబ్బిలి. 

శ్రీ చిక్క_వరం జమీందారుతో ఇంటర్యూ - బొబ్బిలి. 

శ్రీ చిక్కవరం జమీందారుతో ఇంటర్వ్యూ - బొబ్బిలి. 

ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప ఆంధ సంస్థానములు అ సాహిత పోషణ 

1969 వల్లూరు. 

ఆచార్య తూమాటి దొణవ్ప ఆంధ సంస్థానములు వ సాహిత్య పోషణ 
1969 పేజి 579. 

జమీందారీ కమిటి రిపోర్టు. దీన్నే |పకాశం కమిటీ రిపోర్లు అని 
అంటారు. 1987 పేజి 164.65. 

జమీందారీ కమిటీ రిపోర్టు 1987 పేజి 164-165. 
శ్రీ లింగం పిరభ్యదయ్య చౌదరి స్వవిషయం 2 వ భాగం 1974 

పిజి 474.475. 

శ్రీ శ్రీపాద ను|బమణ్యకాన్రీ అనుభవాలూ - జ్ఞాపకాలూనూ 2 వ 
సంపుటం కళాభివర్గసీ పరిషత్తు రాజమం|డి 1956 పేజి 260.261. 
శ్రీ కె. వి. రమణా రెడ్డి మహోదయం విశాలాంధ |పచురణాలయం 

విజయవాడ 1969 “పిజి 50. 

“సాహిత్యం నుండి మతం వరకు భారతీయ విద్యాభవన్ బొంబాయి 
1964 పేజి 50. 

హోం. మిస్లేనియస్ సీరీస్ పేజి 796. 

శ్రీ టంగుటూరి (పకాశం నా జీవిత యాత్ర 1972 పేజి 117-116. 
ఈ విషయాన్ని ఇర్షాక్ తన పుస్తకంలో బాగా వివరించాడు. 

శ్రీ టంగుటూరి ప్రకాశం నా జీవిత యాత్ర 1972 కేజి 1588. 

ఈ నాయర్ 1907 లోనే మిల్చు కాక్మికులకు తక్కువ వని గంటలు 
చేసినట్టు “రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫాక్టరీ కమిషన్ 1906” మినిట్ 
'ఆఫ్ డి సెంట్ బై డాక్టర్ నాయర్, కేజి 51. 114 వల్ల తెలుస్తూంది. 
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1920 తోయం. పి. ఏ. ను కాంగెసు రద్దు చేసింది. అయినా 24 

జూన్ 1920 న మ్మదానులో జరిగిన కాంగెను సభల్లో వి. వొ. చిదం 

జరంపిశ్ళె _ అన్ని స్థాయిల్లోనూ కాంగాసులో (బాహ్మణ [బాహ్మణే 

తరులకు దామాషా [పాతినిధ్యం కల్పించాలని ._ తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ 

పెట్టారు. కానీ, దాన్ని అనేక సవరణలతో సభ ఆమోదించింది. 

శ్రీ గొ,జెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య సి. ఆర్. రెడ్డి జీవితం 1972 
పేజి 115. 

“కుడి ఆరసు' హ్మతిక, 1929 జులై 7. 

డాక్టర్ గంధం అప్పారావుతో ఇంటర్వ్యూ - [హైదరాబాదు 

జస్టీస్ ఇయర్బుక్ సెక్షన్ 4.1929 “పిజి 110. 

బొబ్బిలిలో ఇంటర్వ్యూ. 

డాక్టర్ అక్కి-రాజు రమాపతిరావు, తరతరాల బరంపురం.అఖిలభారత 

తెలుగు రచయితల సమ్మేశనం పత్యేక సంచిక బరంపురం 

1979 జనవరి. 

డాక్టర్ అక్కిరాజు రమాపతిరావు, కొమ్మరాజు వెంకటలక్మణరావు 

జీవితచరి[త, విశాలాంధ పబ్రిషింగ్ హవుస్ విజయవాడ 1970. 

ఆచార్య కురుగంటి సీతారామ భట్టాచార్యులు, పిల్లలమ్మరి వెంకట 
హనుమంతరావు, నవ్యాంధ సాహిత్య వీధులు (ప్రధమ భాగం 1949 

పేజి 141 _ 142. 

ఆచార్య కురుగంటి సీతారామ భట్టాచార్యులు, పిల్రలమ్మరి వంకట 

హనుమంతరావు; నవ్యాంధ సాహిత్య వీధులు (పథమ భాగం 1949 

సిజి 144. 

శ్రీ చెకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు, పురుషసింహులు 1964. 

శ్రీ భాగవతుల లశక్షీ్మేనరసింహ శర్మ కూడా ఈ వేగుచుక్క (గంధ 

నూల స్థాపక సభ్యుల్లో ఒకరు, వీరి గంధాలను తర్వాత ఆ (గంధ 

మాల |పచురించింది. ఈయన గాంధీవాది. 

ఆభిల భారత తెలుగురచయితల సమ్మేళనం (పత్యేక సంచిక 

బరంపురం 1979 జనవరి. 

(గ్రంధమాల మొదటి మరీచిక *ఉషఃకాలము సంపాదకుని ఉపోద్దాతము 

బరంపురం వేగుచుక్క [గంధమాల 1911. 

ధర్మారావు పాతపాళీ తాతాజీ రచనలు 1960 పేజి 10. 



ప్ 9. 

60. 

Ot 

62, 

68. 

64. 

65. 

66, 

67. 

68. 

69. 

10. 

dds 

వేముకోటి సీతారామశాన్ర్రి “మహాత్మా గాంధీ మెచ్చిన తెలుగు రచయిత 

వ్యాసం ఆంధప్మతిక 1979 డిసెంబరు 80. 

ఆచార్య ఖండవల్లి అక్షీరంజనంతో ఇంటర్వ్యూ -- హెదరాబాదు. 

డాక్టర్ ముదిగొండ పవీరథ(ద శాన్ర్రి పానుగంటివారి సాహిత్యసృష్టి 

శతజయంతి ఉత్సవ సంఘం హహదరాబాదు 19060. 

ఆ ప్మతికల విషయం ధర్మారావు ఇంటర్వ్ఫూ్యలో రామచం[ద్రకు 

చెప్పారు. వృతికలు ఆల భ్యాలు. శ్రీ తిరుమల రామచంద మరపురాని 

మనీషి యువభారతి [పచురణ హైదరాబాదు 1975 పేజి 72. 

విలాసార్జునం నాటకం పీఠిక, |కొవ్వ్యురాళ్ళు 19లెలెలో |పచురణకూ 

ఉన్న “పరచయంి. 

కోధన సంవత్సరంలో (ప్రచురితమైంది. 
శ్రీ సురవరం (ప్రతాప రెడ్డి రామాయణ విశేషాలు 1952. 

ఫర్మారావు అవన్నీ సీ కశ్లేనా వివరణ తాపీవారి (ప్రచురణలు 

ఏజయవఐవాడ 1965. 

ధర్మారావు ఆవన్నీ సీ కశ్లేనా తాపీవారి (ప్రచురణలు విజయవాడ 

1965 పేజి కిరి. 

ధర్మారావు అవన్నీ సీక శ్మేనా తాపీవారి పచురణలు విజయవాడ 1965 

పేజి 44. 

ధర్మారావు అవన్నీ నీ కశ్లేనా తాపీవారి |పచురణలు విజయవాడ 

1965 పేజి 40. 

ధర్మారావు అవన్నీ నీ కైనా తాపీవారి (ప్రచురణలు విజయవాడ 

1965 "పేజి 69. 

ధర్మారావు అవన్నీ సీ కశ్షేనా తాపీవారి 1పచురణలు విజయవాడ 

1969 పేజి. 1. 

ఈ విషయాన్ని రామస్వామి శాస్త్రులు సి. పి. బౌన్కు 1846 
సెపైంబరు 19న రాసిన లేఖలో తెలియచేశారు. 

బంగోరె |బౌన్ జాబులు 1977 పేజి 26. 

శ్రీ దూసి రామ్మూర్తి పారిజాతాపహరణం ౬. సురఖి వ్యాఖ్యానం 

వావిళ్లవారి (ప్రచురణ 1968. 

ర్ముదభట్టు జగన్నాధ విజయం మూలం కాబసీ, కన్నడాం[ధాలు 

రెంటికి సంస్కృత హరివంశ మే మూలమంటూ యశో దాకెడ్డిగారు 

సోపప త్తికంగా నిరూపించారు. 
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78. 
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డాక్టర్ యస్. వి. రామారావు తెలుగుతో సాహిత్య విమర్శ పసిడి 

ప్రచురణలు హ్మెదాబాదు 1974 పేజి 178. 

చోదితో భార్యయోత్పాట్య పారిజాతం గరుత్మతి, ఆరోవ్యసేం|ద్రాన్ 

విబుధాన్నిర్దిత్యోపాన యత్పురమ్ స్థాపితం సత్యభామాయా గృహో 

ద్యానోప శోభనః అన్యగుర్భుంమరా స్వర్గ ద్యద్లంధా సవలంపటా ? 

యయాచ ఆనమ్య కిరీట కోటిభిః పాదౌ స్పృశ న్నచ్యుత మర్ణ సాధనం 

సిద్దార్థ ఏతేన విగృుహ్యుతే మహా నహోసురాణాంచ తమోధి గార్యతామ్. 

భాగవతం దశమ స్కంధం అధ్యాయం విరి. 

విజ్ఞాన సర్వస్వం వాల్యూం తి తెలుగు భాషా సమితి 1959 

శిజి 815 - 820. 

ధర్మారావు పారిజాతాపహరణం ఆం|ధ|పదేక్ సాహిత్య అకాడమీ 

1966 పీఠిక. 
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ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎ(రకేక 

తెలుగునాడు ఉద్యమాల ఉయ్యాల లూగుతున్న కాలం. ప్రపంచమే 

అనేక కుదుపులకు లోనొతున్న సమయం అది. అన్ని రంగాలలోనూ ఇది 

1980 తర్వాత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. భారతదేశంలో కూడా ఆ |పభావంq 

కనిపించక తప్పలేదు. 

ధర్మారావు అనేక వృత్తుల్లో అనుభవం సంపాదించి చివరకు మదదాను 

చేరాడు. మందసాతో జమీం దార్గ దగ్గర కొలువుకు సలాంకొట్టాడు. ఏ 

(గంధరచనా సాగించలేదు. కొత్తపాళీ పీఠికలో తాను కొన్నివేల పేజీల 

(గంథాలను అధ్యయనం చేసి బయటకొచ్చానన్న కాలం ఇదే. 1986 కల్లా 

కొత్త జవం జీవంతో షృతికా రచనతో స్తాహికీరంగంలో కాలుబెట్టాడు. 

అప్పటికి దేశ రాజకీయరంగంలో కాం|గెసు, జస్టిసు పార్టీ, పీపుల్స్ 

పార్టీ, (పజామిత వక్షాలు దక్షిణాన రాజకీయ కురుక్షేతంలో ఉన్నాయి. 

కొం్టగెసు 16580 నుండీ సత్యాగహ సమరాలూ అవీ సాగించుకుంటూ 

జనంలో పలుకుబడి పెంపొందంచుకుంది. మితవాద ఛాయలను కమంగా తొల 

గించుకొని అతివాద పక్షంగా జనంమధ్య గుర్తింపు పొందటానికిికృషి చేస్తోంది. 

జస్టిసు పార్టీ స్వతహాగా తనలోనే ఉన్న వై రుధ్యాలతో పతనం చెందు 

తోంది. ఎంత బాహ్మణేతరుల సిద్దాంతం మీద_ కొట్టుకొద్దామనుకొన్నా ఆ 
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వర్గాల్లో ఐక్యతను సాధించలేకపోయింది. ఇందులోనూ జాతీయ భావాలున్న 

వ్యక్తుల పాబల్యం పెరగటంతో గాంధీ గొప్పతనాన్ని గు ర్రించక తప్పటం 

లేదు. ధర్మారావులాంటి వ్యకులు మొదటి నుండీ సాంస్కృతికంగా ఆ 

ఉద్దేశాలను బలపర్చినవారేగాని, రాజకీయంగా ఎప్పుడూ దాని ఆశయాలను 

ఆమోదించినవాళ్లు గాదు. “సమదర్శిని సంపాదకులుగా ఊన్నా జాతీయ 

ఉద్యమాలను, సత్యాగహాలను అందులో జాగా (పతివింబించేలా తాపీ రచనలు 

చేశాడు. (క్రమంగా పింజల సు[బమణ్యచెట్టినీ జాతీయవాదిగా తాపీ మలచటం- 

అందుకు జమీందార్లు పింజలవారిని తిడూండటం జరుగుతూండేది.! ఈ పార్టీని 

గురించి వివరాలు ధర్మారావు పష్యతికారచనను వివరించే సందర్భంలో ఇవ్వటం 

జరుగుతుంది. 

పీపుల్స్ పార్తీ ఆవిర్భవించటం కేవలం ఎన్నికలకోసం, అందులో 

మట్రికరవగానే అంతరించటం జరిగింది. అయితే అది నడిపిన “జనవాణి” 

_దినష్మ తిక ప్మతికారంగంలో కొత్త పోకడలు సాధించింది. సమర్షలేన సంపా 

దకులను"సృష్టించింది. నేటి పత్రికలకు ఒకరకంగా ఓనమాలు నేర్పింది. 

ఇదంతా నాడు ధర్మారావూ వారి చుట్టూ అందులో ఉన్న సంపాద కవర్ష సహా 

చరుల కృ షేననాలి. ఆనాడు విమర్శకులు కొందరు ఆ పత్రికను _ కాలి -సే 

ఏదైనా బూడిద ఇస్తుందన్న భావంతో _ వ్యంగ్యంగా విభూతి” పిక అనే 

వాళ్ళు.2 అయినా దేశానికీనాడు అది విభూతి (సంపద) నిచ్చిందనే అనాలి. 

ఆకాలం నాటి పజామిత పక్షం కృష్ణా జిల్హాబోర్జు రాజకీయాల కే 

పరిమితంగా జమీందార్టూ, భూస్వాముల అహమహమికల మధ్య ఏర్పడ్డా, 

రామ్మబహ్మం నాయకత్వంలో అనేకమంది రచయితలను తయారుచేసింది. 

జర్నలిజాన్ని, సేసి జర్నలిజాన్ని, చితరంగాన్ని అభివృద్ది పరచటంలో 

ఎనలేని కృషిచేసింది. ధర్మారావు పిరాట్ స్వరూపాన్ని తెలుగునాటికందించిన 

ఘనత ఆ హృతికదనవచ్చు. 

ఇలా రచనలు సాగిస్తూనే ధర్మారావు మోహినీరుక్మాంగదతో సిసీరంగ 

(ప్రవేశం చేశాడు (1987). మొదటి తరం సీశాపు రచయితల్లో అ్యగగణ్యు 

అయ్యాడు. అటు ప్మతికల్టోనూ, ఇటు సినిమాల్లోనూ వ్యావ హారిక భాషను' 

(ప్రవేశ పెట్టిన వ్య కిగా చేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు. సాంఘిక 

వసువుతో సినిమారచనచేసి దానికి ఆదరాన్ని "పెంపొందించిపెటిన 

మొదటి ఇద్దరు, ముగ్గురిలో ఒకరయ్యారు. ష్ 
కాం్యగెసు మంతివర్గం ఏర్పడటంతో ఈ చిల్లరమల్లర పార్టీలన్నీ 

తుడుచుకుపోయాయి. ఎన్నికలకంటూ పెట్టిన పష్మతికలు ఆలానే అంతరిం 
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చడం జరిగింది. అప్పటికి ధర్మారావు ఇటు సాహిత్య రంగంలో వ్యావహారిక 

వాదిగా, సినిమా రచయితల్లో ఆద్యులుగా నిలదొక్కు.కుంటున్నారు. 

భారతదేశంలో సుమారు 1926లో ఆరంభమైన కమ్యూనిస్టు 

ఉద్యమం బలం పుంజుకుఎటోంది. దాని |వపభావం ఇక్క-_డా పడింది. యువ 

కులు ఆహాషనం పలికారు. దాంతో అప్పుడప్పుడే తెలుగునాట రాజకీయ 

రంగంలోకూడా కొతగాలులు వీచటం ఆరంభించాయి. వామపక్షభావాలున్న 

యువకులు అప్పటివరకూ కాంగెస్లో ఉన్నవారు వేరె కార్మిక కర్షకులను 
సమైక్యపర్చి వారి సమస్యలమీద పోరాటాలు నిర్వహించటానికి కుదుళ్లు 

కుదుళ్టుగా సంఘటితమవుతున్నారు. 

(ప్రపంచంలో సోషలిజం అన్నది ఒక స్థిరమైన వ్యవస్థగా నిలదొక్కు_ 

కుంటోంది. "పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను అన్నిటా సవాలు చేస్తూ సోషలిజం 

సిద్దాంతం పునాదిగా సోవియట్ యూనియన్ బలపడ్తోంది. ఈ భావాలన్ని 

భారత దేశ రాజకీయ రంగంలో కూడా తగినంత |పభావాన్ని కలిగించాయి. 

కాంగెసు నుండి బలమైన వర్గం, (ప్రధానంగా యువకులు పోష లిజం స్తాపన 

ఆన్న నినాదం మీద విడివడ్డారు. 

ధర్మారావు ఈ పరిణామాలను గమనిస్తూండగానే వారి కుమారులు 

మోహనరావు, చాణక్యలు ఆ కమ్యూనిస్టు రాజకీయాలవైపు ఆకర్షితులయ్యారు. 

మోహనరావు ధర్మారావు ఇంట్లోనే ఉండేవారు. రహస్యంగా వచ్చే సిద్దాంత 

సాహిత్యాన్ని మోహనరావు తెస్తూండేవాడు. ధర్మారావుకూడా ఆ సాహిత్యాన్ని 

కీ చూపు చూస్తూండేవారు. రైతు, కూలీ ఉద్యమాలూ, మహిళా ఉద్యమా 

లను ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ నడుపుతూండేది. ముఖ్యంగా విద్యార్థి, 

యువజన సంఘాలను పెట్టటం, (గంథాలయ ఉద్యమాన్ని నిర్వహించటం, 

వర్గాలూ, మతాలకతీతంగా _వివాహాలు జరుపుతూ ఆ భావాలను (ప్రజల్లో 

(ప్రచారం చేస్తూండటం నాడు కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్ళాకమం. ఇవె, 

ధర్మారావుకు |పధానంగా ఈ పార్టీ అంటే సానుభూతి ఉండేలా చేశాయి. 

ఇంట్రో తరచుగా ఈ పార్టీ రాజకీయ సిద్ధాంతాలూ, ఆచరణల మీద తండీ 

కొడుకుల మధ్య చర్చలు జడుగుతూండేవి, ఆ చర్చలు కొన్ని సందర్భాల్లో 

బాలా తీ వస్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ధర్మారావు భార్య అటు భరనూ ఇటు 

కుమారులనూ నాలుగు మాటలని అప్పటికి ఆగిపోయేలా చేస్తుండేది. థర్మారావు 

కొడుకులను మితులుగా చూస్తుం డేవారు.5 అన్నవూర్ణమ్మగార మాట ఆ 

యింట్లో అందరికి శిరోధార్యం. ఈ చర్చలు అన్నీ ధర్మారావు ఒక స్పష్టమైన 

రాజకీ యాఖి పొయాన్నీ ఏర్పురచుకోడానికి సాయపడ్డాయి. 
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ఇంతలో 1989 సెపైంబరు ఏన రెండో (ప్రపంచయుద్ధం ఆరంభ 

మైంది. కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆంతకుముందు 19లి/లో “నవశ క్తి” తెలుగు పథి 

కను ఆరంభించి నడుపుతూండేది. యుద్దం రావడంతో 19869 సె'పైంబరులో 

దాన్ని ఆపక తప్పలేదు. 

(పపంచ రాజకీయరంగంలోఉన్న "పెట్టుబడిదారీ జ సోషలిస్టు వ్యవస్థలు 

రెంటిలో ఏది మంచిదో; ఏది సామాన్యులకు ఆవసరమవుతుందో తేల్చు 

కోవటం ఎటూ చెందని వారికి కొంత కష్టమని పిస్తూండేది. ఈ రెండో 

ప్రపంచయుద్దం వచ్చి వాళ్ళ కళ్లు కొంతవరకూ తెరిపించింది. జాతీయదురహం 

కారాన్ని ఆర్యర క్త వభావోన్మా దాన్నీ జనానికి ఎక్కించాడు హిట్లర్, 

యుడోోన్యాదంతో జర్మనీని పిచ్చిప ట్రైన దేశంలా తయారుచేశాడు. వందనోళ్ళూ 

వేయి చేతులూ పెట్టుకొని పవంచాన్నే కబళిద్దామని పరుగులు పెట్టాడు. 

నాజీజూన్న (ప్రపంచం మొత్తం మీద రుద్దాలని తాపష్యతయపడ్డాడు.. సరిగ్గా 

అప్పుడే ఇటలీలో ముస్పోలిసీ పాసిజం |[పచారం చేస్తూ హిట్ట రుకు సాయ 

పడటం ఆరంభించాడు. దాంతో కమూనిస్టు వ్యతిరేక ఉన్మాదం [పబలటం, 

సోవియట్ యూనియన్ మీద జర్మనీ దాడికి సన్నద్దం కావటం జరిగింది, 

ఆలోచనాపరులై న ధర్మారావుకు ఈ పరిణామాలు సోషలిజం మీదున్న 

ఆనేక అనుమానాలను పటాపంచలు చేశాయి. యుద్దం జరుగుతున్న కాలం 

లోనే 1940 లో కాగడా వార హతికను ఆరంభించి 1942 దాకా నడిపారు. 

ఈ లోపన అంటే 1986 నుండి 1940 దాకా (జనవాణి దినపతికా 

1౪89 వరకూ వచ్చింది ఇటు సినిమా రచన సాగిసూనే తెలుగుదేశంళలో 

సాహిత్య సభలు జరుపుతూ పర్యటనలు చేస్తూండేవాడు. జంషెడ్ పూరు ఆంధ 

నాటక సాహిత్య సంఘ భవనంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల చితాన్ని ధర్మారావు 

ఆవిష్కరించాడు. అధ్యక్షత వహిస్తూ భారత దేశంలో వీరవూజ అనాదిగా ఉన్న 

ఆచారమంటూ ఉపన్యసించాడు.4 (1986 జనవరి 14, (వజామిత.! 

విజయనగరం కళాశాలలో ఒక సభ జరిపి కృష్ణశాశ్ర్రి కావ్యపఠనం 

షీర్పాటు చేయించాడు. భావకవిత్వమం టే ధర్మారావుకు పడేదికాదు కానీ కృష్ణ 

శాస్రి అంటే సదభ్నిపాయమే ఉండేదని కృష్ణళాశ్త్రి అంటారు.న్ 

1940 జనవరి చివరిలో ధర్మారావు కాకినాడ కళాశాల ఆం|ధాభ్యుద 

యోత్చ్సవాలలో పాల్గొన్నాడు. నాడు తెలుగుదేశంలో ఉన్న |పముఖ రచ 

యితలూ కవులూ ఆ సభలకు హాజరయ్యారు.6 మంచి ఉ తేజక రమైన ఉప 

న్యానం ధర్మారావిచ్చాడు. తెలుగువారికి ఇంగ్లీమ దిన పత్రిక ఉండటం చాలా 

ఆవశ్ళక మన్నాడు. తెలుగు సాహిత్యా భివృద్దిని ఆకాంశించాడు.? ఈ సభలకు 
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ధర్మారావును ఆహ్వానించటంలో కృష్ణశాస్త్రి హస్తం ఉంది. శాస్త్రి ధర్మా 

రావును ఎప్పుడూ “అన్నగారూ అని పిలుస్తూండేవాడు. ధర్మారావు విశాఖ 

కవితాసమితిలో ఆది నుండీ (1926) సభ్యులుగా ఉంటూ దాని సమావేశాలకు 

తప్పక హాజరవుతూండేవాడు. ఆ సమితి రవీరదనాథ టాగూర్కు సన్మానం 

చేసిన విశాఖ సభల్లో ధర్మారావు పాల్గొన్నాడు. జనవాణి వ|తికా సంపాదకులుగా, 

కాగడా సంపాదకులుగా, కొత్తపాళీ, దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు 

వ్యాసాల రచయితగా, విజయవిలాస వ్యాఖ్యాతగా తెలుగు దేశమంతా తిరిగాడు. 

1940 లో కాగడా వారపత్రిక నెలకొల్పటంతో మదాసులోనే ఉండి 

, పోవాల్సి వచ్చింది. ఆప్పటికి రెండో |పవంచ యుద్ద మేఘాలు తెలుగునాడు 

'మీదా కమ్ముకున్నాయి. ధర్మారావు ఖచ్చితంగా కమ్యూనిస్టు రాజకీయాలను, 

' సోషలిస్ప రాజకీయాలను |పతిబింబించటం ఆరంభించాడు. నవంబరు 7 గురిం 

చిన (నవంబరు 5 సంచిక కాగడా, 1940) వ్యాసం, సోషలిస్టు రాజ్యాల 

గురించిన వివరాలు, రెడ్ ఆర్మీని కీరిసూ వ్యాసాలూ ( సెక్రైంబరు 24 సంచిక, 

కాగడా 1941) హిట్లర్ నాశనం కాంక్షిస్తూ చరి|తలో ర క్షము[ద 

(సె"పైంబరు లి సంచిక, కాగడా 141) అన్న వ్యాసాలతో ధర్మారావు తన 

పత్రిక ధోరణి బయట పెట్టాడు. 

మదాసులో బాంబులు పడటంతో వ్యతికను ఆపేసి చల్లపల్లి వెళ్ళాడు, 

మదాసు రాష్ట్ర్రయుద్ద సంఘం అంటూ గవర్నరు అధ్యక్షులుగా, ఆర్కాటు రాజా 

ఉపాధ్యక్షులుగా లి ఉప సంఘాలకు సలహాదారులనూ చైర్ మన్లనూ (పభుత్వం 

(వకటించింది. 8 అ ధర్మారావును ఆ సంఘాలలో ఒక (పాంతీయ సంఘా 

నికి రికూటింగ్ ఆఫీసర్గా, (ప్రాంతీయ ,ప్రచారకులుగా నియమిసే ఆండీ 

కరించలేదు. తర్వాత దాన్ని అంగీకరించాడు. కుటుంబాన్ని విజయవాడలో 

ఉంచి తాను వపర్యటిసూండేవాడు, 

194i ఫిబవరిలో గుంటూరులో రైతు మహానభలు చాలా టహ్మాం 

డంగా జరిగాయి. ఆ సీమ రైతులందరూ తమ తమ సమస్యలమీద చర్చించు 
కొని కార్యాచరణను రూపాందించుకోవటా నికి ఏర్పాటు చేసుకున్న సభలవి. 

యుద్దం ముమ్మరంగా నడుస్తున్న కాలం. ఆహారధాన్యాలూ తదితర జీవి 

తావసర వస్తువుల కొరతతో భారత |పజలు విపరీతంగా బాధపడుతున్న రోజూ 

లవి. దేశానికి తిండి 'పెప్టై రైతులు ప్రజలకు ఆహారాన్ని అందించేందుకుగాను 

పూ డిపోయిన చెరువులనూ, కలత మరామత్తు చేయటం, బంజర్లను సాగు 

చెయటం, శాస్త్రీయ పద్దతుల ద్వారా అధికోత్పత్రి తిని సాధించటం, "తమ దేశ 

భక్షియుత క రవ్యంగా భావించారు. ఈ ఆశయ సాధనకు పెద్ద యెత్తున 
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iHome, 7b. 

19. రోములో లింగరూపి | ప ర్త ౨గరూపి ప్రియాపన్ను టలు నగ్నంగా వూజించడం. 

డాలు పూజించడం. 
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తెలుగుదేశ రై తాంగాన్ని సమీకరించటానికి ఏర్పాటు చేసిన సభలే అవి. వాటిని 

తాపీ ధర్మారావే ప్రారంభించాడు. దేళాభ్యున్నతిలో రైతుల ప్రాధాన్యాన్ని వివ 

రిస్తూ మధ్య దళారీల చేతుల్లో వా రెట్టా దోపిడికి గురవుతున్నారో విశదీ 

కరించాడు.9 

ప|తికారచన ఓ గౌరవ(పద మైన వృ త్తిగానూ జాధ్యతగల చేవగానూ 

పరిగణనలోకొస్తున్న కాలం అది. అందుకని పతికా సంపాదకులందర్ని ఓ 

తాటిమీడ నడిపించి వారికో సంఘం ఏర్పాటు చెయ్యటానికి ధర్మారావు 

తీవంగా కృషిచేశాడు. 1940 నుండి రాష్ట్రమంతా తిరిగి తిరిగి చివరకు 

1941 మార్చి 29, 80 తేదిల్లో విజయవాడలో మొదటి మహాసభలు నిర్వ 
' హాంచాడు,. అధ్యకులుగా క్స్ ఉన్నారు. న్యాపతి నారాయణమూర్తి ఈ సభ 

లను [పారంభం చేశారు.10 తర్వాత రెండో మహాసభలను చిత్తూరులో జర 

పాలని తల పెట్టారు. దాని నిర్వహణ బాధ్యత కూడా ధర్మారావు నెత్తిన 

పడింది. కానీ ఆ మహాసభలేమయ్యాయో వివరాలు దొరకలేదు. 

ధర్మారావు చల్చపల్రిలో ఉఊంటూన్న కాలంలోనే చల్లపల్లి రాజా కుమారుడు 

మల్లి కార్డు న [ప్రసాద్ అక్షరాభ్యాసం జరిగింది. తెలుగు దేశంలో కవులూ, 

పండితులూ అందరూ వచ్చారు. అక్షరాభ్యాసం “ఓంనమశ్శివాయ” అసి 

ఆరంభం కాబోతుం టే తాపేవారడ్డు కున్నారు. అదంతా తప్పు అ, ఆలు 

రాయించటంతో ఆరంభం చెయ్యమన్నాడు. పండితులు తికమకపడ్డారు.11 

రాజావారికి తాపీవారి మీద ఖర ఎక్కువ. దాంతో చివరకు అ, ఆటే రాయిం 

చారు. సాయంకాలం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ తదితరు లెందరో ఉండే కవి 

పండితుల సభలో ధర్మారావు “ఓనమాలుిగా మారిన “ఓంనమశ్శివాయి తో 

అక్షరాభ్యాసం ఆరంభం కావటంలో అర్హంలేదనంటూ వాదనలేవదిశాడు. ఇది 

గుణింతం అసీ _ పలకటమే రాని వాడికి మొదలే ఇది నేర్పటం అసహజ 

మంటూ అందర్నీ నిలవేశాడు. ఇలా అక్షరాభ్యాసాలు జరగటం ఆంటే మోసం 

చెయ్యటం తప్ప మరేమీ కాదన్నాడు. “పండితులెవరికన్నా సత్తా ఉం టే వాదిం 

చండి” అని సవాలు విసిరాడు. సభ గుసగుసలు పోయింది. ఆ ఉవన్యాస 

భాగాలనే “చెప్పేదంతా తప్పుడు చదువేనా? తెలుగు వారి అక్షరాభ్యాసంలో 

ఆవకతవక” లంటూ ఓ చక్కని వ్యాసం తర్వాత రాసి ప్రచురించాడు.! = 

పతిడాస్నీ (పశ్నించడంలో ధర్మారావుకు సమడిజ్ఞి కవిరాజు |తిపుర 

నెని; వీరిద్దరూ మంచి మితులు. కవిరాజుకు 1942 లో గుడివాడతో (బహ్మాండ 

మైన సన్మానం జరిగింది. అది వారి రిక్ వ జన్మదినోత్సవం కూడానూ. 

బెజవాడ రామచం।దా రెడ్డి అధ్యక్షులు, ఆ సభలను [పారంఖించింది ధర్మారావే. 
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చాలా చక్కని ఉపన్యాసమిచ్చారని వతికలు |పశంసించాయి. కవిరాజు జీవి 

తాన్నీ, హేతువాద (పచారంలో వారి సాహిత్యక్ళషినీ తాపీ సోదాహరణంగా 

వివదించాడు.'3 

సరిగ్గా ఇక్క_డుంటున్న కాలంలోనే అభ్యుదయ రచయితల ఊద్యమం 

ఆవిర్భవిం చటానికి కృషి జరగడం.దాని నిర్మాణంలో పునాది రాళ్ళను వేసిన 
ఖ్యాతి ధర్మారావుదే కావడం గమనార్లం. దాని ఆవిర్భావ వికాసాలనూ ఈ 

సందర్భంలో పరిశీలించటం కూడా అవసర మే. 

అభ్యుదయ రచయితల ఉద్యమం 

రెండో (పపంచ యుద్దానికి ముందు ప్రపంచంలో, అందులోనూ 

సా|మాజ్యవాద దేశాల్లో ఆర్థికంగా చాలా వత్తిడులూ, కుదుపులూ కలిగాయి. 

వాటి దుష్పరిణామాలు, (ప్రభావాలు సాహిత్య కళారంగాల మీద కూడా (పస 

రించాయి. వపలాయనవాదం, పాౌసిజాలు, శుద్రక ళావాదాలు, నై రూవ్య సిద్దాం 

కాలూ ప్రచారంలో ఉండేవి. ఇవి పజల మానసిక ఆరోగ్యానికి చాలా [ప్రమాద 

కరాలుగా గుర్తించిన రచయితలు, కళాకారులు వీటినుండి విముక్తి కావటానికి 

(ప్రయత్నించాలని భావించారు. అందుకు ఒక ఉద్యమం అవసరమన్న 

అంశాన్ని కూడా గుర్తించారు. 

సరిగ్గా ఇదే కాలంలో అంపే 1985 తో సంస్కృతీ రంగంలో కమ్యూ 
నిస్టుల పోరాటం అన్న వ్యాసం బయటకొచ్చింది. దీని రచయిత జార్డ్ 
డిమ్మిటావ్. (విటిష కార్మికవర్గం ఆర్థిక సంక్షోభ వ్యతిరేక పోరాటాల్లో పాల్గొం 

టూనే దాస్ని ఫాసిస్టు వ్యతిరేక ఉద్యమంగా మార్చి ఐక్య సంఘటనగా ముందు 

కెళ్ళాలని భావించింది. ఇదే భావాలు [ప్రపంచంలో వలస రాజ్యాల్టోనూ, 
సా|మాజ్యవాద దేశాల్లోనూ ఉండే అభ్యుదయ కాము కుల్లో ఉండేవి. అలాటి 
సాహితీవే తల సమావేశం 1935 లో లండన్లోని ఓ చైనా వారి హోటల్లో 
జరిగింది. ఆ సమావేశంలో రాల్ఫ్ ఫాక్సు లాంటి (ప్రముఖ రచయితలతోబాటు 

భారతీయ రచయితలు సజ్ఞాద్ జహీర్, ముల్ ,_రాజ్ ఆనంద్, ఫెయిజ్ 

అహమన్యుద్ ఫెయిజ్ లు కూడా హాజరయ్యారు. 
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ఏరందరూ ఆ నంవతరం ఒక చిన్న (ప్రణాళికను తయారుచేశారు. 

ఇంగ్రషమలో దాన్ని (పపంచవ్యా పంగా విడుదలచేశారు. 

సమాజపరిస్టితులను నిరాకరించే వలాయనవాడ సాహిత్యానికీ, 

సా[మాజ్యవాదానికీ, ఫాసిజాసికీ వ్యతిరేకంగా నిలబడే సాహిత్య సృష్టి చేయడం, 

భారత దేశంతో సామాగజ్యవాద పాలనకు వ్యతిరేకంగా రచయితలను సమీక 

రించడం, సాహిత్యంలో వా_స్తవికతకు పునాదులు వెయ్యడం ఈ |పణాళిక 

లజ్యాలు.] 4 

చ అమ్మలను చర్చించి ఒక నంఘానికి నిర్మాణ రూపం ఇచ్చందుకు 

1986 లో |ఫాన్సులో సమావేశ మవుతున్న రచయితల సభలకు వెళ్ళాలను 

కున్న ముల్ ,_రాజ్ ఆనంద్, సజ్ఞాద్ జహీర్ లకు [పభుత్వం ఆనుమతి నిరాక 

సతమత. ఎల్; (పాయట్స్, ఎ-స్సేయిన్స్స్ అండ్ నావలిస్ట్స్) సభ్యులకు 

మ్మాతమ అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ సంఘంలో సభ్యులు ఒకరకంగా మిత 

వాదులు, 

ఈ పరిస్థితుల్లో లక్నోలో 1986 తో ముస్టీ (పేంచంద్ అధ్యక్షతన 

అఖిలభారత అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఏర్పడింది. సాామాజ్యవాద 

వ్యతిరేక వెఖరీ, నాజీ. ఫాసిస్టు వ్యతి రేక వైఖరి ఉంటూ దేశ స్వాతం|త్య 

పోరాట భావాలతో జనాన్ని కదిలించాలి ఆన్న భావాలున్న అనేకమంది 

రచయితలు ఈ సభల కెళ్ళారు. ఆంధ  పాంతం నుండి అబ్బూరి రామకృష్ణా 

రావు, సోమంచి యజ్ఞన్న శాస్ర తదితరులు ఆ సభల్లో పాల్గొని వచ్చారు. 

ముస్టీ (పేంచంద్ రచయితలు, దేశాన్ని సౌభాగ్యవంతంగా తీర్చిదిద్దటంలోనూ- 

కూనిస సంకెళ్లను తెంచటంలోనూ వీళ్ళ కర్తవ్యాలను తన అధ్యక్షోపన్యాసంలో 

చక్క_గా వివరించాడు. 

అప్పటికే తెలుగుదేశంలో కమ్యూనిస్టు భావాలు [(పచారంలో ఉన్నాయి, 

అబ్బూరి తదితరులు మొదట ఏర్పడ్డ కమ్యూనిస్టు సంఘాలలో సభ్యులుగా 

ఉం డేవాళ్టు. సాహిత్యపరంగా భావకవిత్వం ఉచ్చదశలో ఉంది. నవ్యసాహిత్య 

పరిషత్తు "ఆరంభమెంది. కొత్తగాలులు వీస్తున్నాయి. ఒ (వతిభి మొదలైంది. 

భాషాపరంగా గిడుగువారి ఉద్యమం చాలా త్మీవదశ కెళ్ళింది. అంతవరకూ 

ఈ భావాలవైపు చూడని ధర్మారావు సరిగ్గా ఇదే కాలంలో సరికొ త వాణి, 

బాణితో సాహిత్యరంగంలో 1పవేశించాడు. చలనచితాలు ఆవిర్భవించాయి. 

రాజకీయంగా వ్యూడలిజం భావాలున్న పజులు జాతీయ వ్యతిరేక వెఖరితో 

నగ్నంగా తెలుగు జనం ముందు నిలబడ్డాయి. దినవ్మతికా రచనలో మార్పూ 

మొదలైంది. ఇలాంటి రంగంలో కొత్త తాత్విక చింతన, సమసమాజ భావాలు, 
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తెలుగునాట మొల కెతాయి. లక్నో సభల కెళ్ళొచ్చిన వ్యక్తులు తమ అనుభవాన్ని, 

చైతన్యాన్ని ఇక్కడ సాహితీ రంగంలో పంచటం ఆరంభించారు. 

1988-1989 లతో నరోజినీ నాయుడు కాంగెసు సభలకొచ్చిన 

రచయితలనుడ్దెశించి (పసంగించింది. దేశవ్యాప్తంగా అభ్యుదయ రచయితల 

సంఘ నిర్మాణానికి రాష్ట్రాలకు బాధ్యులను ఆ సభ నిర్ణయించింది. అందులో 

కొవ్విడి లింగరాజు, తుమ్మల వెంకటరామయ్యలకు ఆంధ [పాంతం 

'కెటాయించటం జరిగింది, వీళ్లు తెలుగుదేశంలో తిరిగి రచయితలను, అభ్యుదయ 

రచయితల సంఘ నిర్మాణానికి సుముఖులుగా చేయటం ఆరంభించారు. 

ఆప్పటికి ధర్మారావు కాగడా వతిక నడుపుతూనూ, సినిమా రచన సాగిన్తూనూ 

మ[దానసులో ఉన్నాడు. రెండవ [పపంచ యుద్దం రావటం, నాజీ భావాలను 

తిరస్క_రించాలన్న భావానికి దృఢత్వం కలగటంతోపాటు; సోషలిజం రావా 

లన్న ఆశయం కూడా రచయితల్లో వేళ్ళూనింది. దేశ స్వాతంత్యం అన్న 

అంశం మీద భావకవిత్వం రాసేవారూ, వామపక్షభావాలున్న రచయితలూ 

అందరూ సమెక్యమయ్యారు. 1942 డిసెంబరులో అభ్యుదయ రచయితల 

మహాసభలకు ఆహ్యానసంఘం ఏర్పడి [పచారం ఆరంభించింది. కవితా సమితి 

లోని వాళ్ళూ, నవ్యసాహితీ పరిషత్తులోని వాళ్ళూ, అప్పటివరకూ ఏ సంఘం 
లోనూ సభ్యులుగా లేని వాళ్ళూ, కమ్యూనిస్టు భావాలున్న రచయితలూ కవులూ 

ఈ సంఘస్థావనలో కలిసౌచ్చారు. 

తలి లో తెనాలిలో ఫ్మిబవరి లీ, 1; తేదీలలో మొదటి మహాసభలు 

జరిగాయి. తాపి ధర్మారావు అధ్యక్షత వహించాడు. ౧1 మంది సభ్యులుగానూ, 

లెఓ మంది పతిసనీధులుగానూ హాజరయ్యారు. రాయిస్టులు గా ఉండే గోపీచంద్, 

బైరాగి |పభృతులు సభలో గొడవచెయ్యాలని చూశారు. సభలకు వ్యతిరేకం గా 

కరప[తాలు పంచారు. కాసీ స్థానికులు రావి అమ్మయ్య తదితరులు, వాళ్ళ 

ఆటల్ని సాగనివ్వలదు. నిరాటంకంగా సభలు జరిగాయి. ధర్మారావు చక్కని 

సుదీర్హ మైన ఉపన్యాసం చేస్తూ అనేక విషయాలను |పసావించాడు.15 

“ఇది అమోఘమైన సమయం. |ప్రవంచంలో ఎటుచూసినా సంఘర్షణ 

కనిపిస్తూంది. భిన్న భిన్నశక్తుల పోరాటం పొడగడుతూంది. పరస్పర 

విరుద్ధంగా ఉండే భావాలు, బలాబలాలు చూసుకుంటునాా యి. ఎక్కడ చూసినా 

మార్పు. ఇంత, అంత అనరాని మార్పు” అని అంటూ మార్పులు క్షణాల మీద 

జరుగుతున్నాయనీ అన్ని రంగాలవాళ్ళూ జాగ తపడుతున్నారనీ కనుకనే 

మనం త్తు-డా ఈ నమావేశం ద్వారా జాగ త్తకు నాందిపలుకుతున్నామన్నాడు. 
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గత సాహిత్య రచనను గూర్చి (పసహైవిస్తూ a 

ర క థావస్తువులు, (ప్రణయ విహారాలు, ఆ అలంకారాలు, 

ఆ పదజాలాలు, ఆశయ్యలు........అన్నీ భోగులవే.... ఆ లక్షణాలున్న 

వాళ్ళనే పెంచి సెద్దచేసి (గంశాలల్హారు.” 

దేవుడు, [పణయవిహారం, కర్మ - ఇవి సంఘానికి వేరుపురుగులన్నా డు. 

సత్యం ఎగరటానికి, వ్యత్యాసాలు “పెరగటానికి, [ప్రపంచం దుఃఖభాజఏం కావ 

టానికీ _ ఇవే కారణాలన్నాడు. 

ఈ తరం రచయితలు, రచనలను గురించి వాం ఆకాంక్షను ఇలా 

వ్య కపరిచాడు. 

“జన సామాన్యుల పురో భివృద్సికోనం కంకణం కట్టి ఉన్నాడు 

పజల జీవన సమస్యలతో నిండిన [గంథాలు వేనవేలు త్వరలో వెల్వడుతాయి. 

దేశంలోని అకారణ వ్యత్యాసాలు అంతరించి సుఖప్రదమయిన ... .... అసి 

సంపూర్ణంగా నమ్ము తున్నాను.”16 

నాటి సభల్లో చర్చకొచ్చిన ప్రధానాంశాలు |దబిటిమ. వాళ్ళనెదిర్చి 

స్వాతంత్యం సంపాదించాలి. ఇతర [పపంచ సాహిత్యాలలోని మంచిని తీసు 

కుంటూ మూడాచారాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి. కార్మిక కర్షక ఐక్యత 

ఉండాలి. ఈ సభలకు శ్రీశ్రీ హాజరు కాలేదు. 

1948 వేసవిలో బొంబాయిలో అఖిలభారత అభ్యుదయ రచయితల 

సభలూ, |పజా నాట్యమండలి సభలూ జరిగాయి. అక్కడున్న కొయాజిీ 

జహంగీరు హాలులో జరిగిన ఈ సభలకు ఆంధ దేశంనుండి పెద్ద (ప్రతినిధి 

వర్గమే వెళ్ళింది. సెట్టి ఈశ్వరరావు, కె. ఎస్. (ప్రకాశరావు, చదలవాడ 
పిచ్చయ్య, అక్క_డే ఉన్న కొడవటిగంటి, తుమ్మల వెంకటరామయ్య తదితరు 

తెందరో ఆ పతినిధివర్గంలో ఉన్నారు. ధర్మారావు ఆధ్యక్ష వర్గానికి 

ఎన్నికయ్యాడు. అఖిలభారతంగా ఉండే పముఖ రచయితలందరూ వచ్చారు 

అప్పటినుండీ క్రమంగా అభ్యుదయ రచయితల ఉద్యమం ఆం|ధలో 

బాగా వేళ్ళూనింది. 1944లో రెండవ మహాసభలో చిలకమ ర్తివారి స్వీయ 
చరితను [ప్రకటించి వారికి బహూకరించింది. తెలిక చర్చ వెంకటరత్నం, 

అడవి బాపిరాజు వంటి వాళ్ళంతా -మొత్తం నవ్యసాహిత్య పరిషత్తు అంతా _ 

ఇందులో కలవటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పతిప త్తి పెరిగింది. “తెలుగు తల్లి' 

హృతికను తీసికొని నడిపారు. 1946తో పెదపూడిలో సాహిత్య పాఠశాల నిర్వ 
హించారు. డాన్ని “(పజావశ్యవిద్యాలయంిగా నాడు రచయితలు ప్రశంసించారు, 

సాహితీరంగంలో (వసిద్దులందరూ పాల్గొన్నారు. 
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1946లో దేవులపల్లి కృష్ణశాత్త్రి అధ్యక్షతన శ్రీశ్రీ పారంభకులుగా 

రాజమం (డితో మూడవ మహాసభలు జరిగాయి. జలసూ(తంవంటి వ్యక్తులు కాకీ 

నిక్కు_రు తొడుక్కుని వలంటీర్లుగా ఆసభల్లో పనిచేశారు. 1946నుండేి సంఘం 

“అభ్యుదయ” పత్రికను నిర్వహించటం ఆరంభించింది. 1లిఓీ? లో నాలుగన 

మహాసభలు మ[దాసులో జరిగాయి. రాజమన్నారులాంటి వ్యక్తులు ఉద్యమంలోకి 

వచ్చారు. ఈనాడు (ప్రముఖులైన సాహిత్యకారులందరూ నాడీ అభ్యుదయ 

రచయితల సంఘంతో సంబంధాలున్నవారే. పల్లైకోనలో 1947 లోనే సాహిత్య 

పాఠశాల జరిగింది. 

1955లో సంఘం ఐదవ మహాసభలు విజయవాడలో జులై 80, 81 

తేదీల్లో జరిగాయి. ఉప్పల లక్ష్మణరావు ఆహ్వాన సంఘాధ్యకులు. సభలకు 

ఢీశ్రీ అధ్యక్షత వహించారు. తెలుగు దేశంలో రచయితలూ, కవులూ, కళా 

కారులందరూ వచ్చారు. 

అనేక తీర్మానాల్లో వ్యావహారిక భాషావ్యాప్రికి ఒక సంఘాన్ని వేసి 

విశ్వవిద్యాలయాల్లో దానికోసం పోరాడాలన్నది ఒక తీర్మానం. ఆ ఊప 

సంఘంలో తాపీ ధర్మారావు, గిడుగు సీతాపతి, తెలికచర్ల వెంకటరత్నం, 
కొడవటిగంటి సభ్యులు. కస్వీనర్ శ్రీశ్రీ. 

ధర్మారావు అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఆరంభం నుండీ దాని 

అభ్యుదయాన్ని కాంక్షిస్తూ తన శాయశక్తులా దాని ఆశయాదర్శాల (పచారంలో 

కృషిచేశాడు. అనేక సభలూ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నాడు. 

ఈవిధంగా ధర్మారావు 1౪949 వరకూ _ అంటే జనవాణి” వాదప్మతి 

కను ఆరంభించేవరకూ చల్లపల్లి, విజయవాడ, మ్మదాసుల మధ్య తిరుగుతూండే 

కూడు, 

1946 ఫి|బవరి 19న ధర్మారావు పెద్దకొడుకు మోహనసరావుకు, 

రాజమ్మకూ వర్ణాంతర వివాహం విజయవాడలో ధర్మారావే కమ్యూనిన్లు పారి 

నేతృత్వంలో జరిపించాడు. మరో రెండు మూడు నెలలకు చాణక్య వివాహం 

కూడా తన మనుమరాలు సరోజనితో సంస్కరణ పద్దతిలో ధర్మారావే 

జరిపారు. ఆదీ విజయవాడలోనే. ఈ కాలంలో వీరు యుద్ద(వచారక శాఖలో 

పనిచేస్తూండేవారు. 

యుద్దం హిట్లర్ అంతంతో, జర్మనీ వపతనంతి 1ల4గ మే ౪న వూ 

యింది. సోవియట్ యూనియన్ లక్షలాది దేశభకుల జీవితాలను పణం పె 
te La 
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హిట్టరుకు గోరీ కట్టింది. అయినా అమెరికా బిటన్లు సోవియట్ యూనియన్ 
మీద కత్తి కటే ఉన్నాయి. 1941 జూన్ 21న రష్యా మీద హిట్టర్ దాడి 
చేసి తన చావు తాను కోరితెచ్చుకున్నాడు. రష్యా పలుకుబడీ, కమ్యూనిజం 

ఖ్యాతీ, సాషలిజం (పాధాన్యం [ప్రపంచ (ప్రజలు గు ర్రించారు. దాంతో 

అమెరికా = | బిటన్లకు గంగ వెరులతాయి. 

కమ్యూనిజాన్ని ఆపాలని 1946లో అమెరికా వెళ్ళి - చర్చిల్ పెద్ద ఉప 
న్యాసం ఇచ్చాడు. అప్పటికి అతడు (ప్రధాని కానేకాడు. ఈ ఊపుతో 1946 _ 

1948ల మధ్య అమెరికా, [దిటన్, (ఫాన్సులు తమ వలసల్లో పెల్లుబుకుతున్న 

స్వాతం [త్య పోరాటాలను అణచాలని భావించాయి. ఐరోపాలో కమ్యూనిజం 

వ్యాప్తిని అడ్డుకోవాలని వాళ్ళు కోరుకున్నారు. వారంతా కలిసి మూడవ 

(పవంచ యుద్దం కావాలన్న, ఆకాంక్షను వెలిబుచ్చారు. ఆయితే వారి ఆశలు 

ఆడియాసలయ్యాయి. సా్నామాజ్యవాదం శిబిరంలో బలమైన శక్తిగా ఊన్న 

ఫాసిజం నడుం విరిగింది. దీంతో (పపంచ వ్యాప్తంగా స్మామాజ్యవాదం 

బలహీనపడింది. దీనికితోడు అప్పటివరకూ సామాజ్యవాద వఎయంలో 

ఉంటూన్న మరికొన్ని దేశాలు సోషలిజం శిబిరంలో చేరడంతో [పపంచ 
సోషలిస్టు వ్యవస్ధ ఏర్పడింది. సా|మాజ్యవాద సంక్షోభం తీవతరమంది. అనేక 

వలస; అర్హవలస దేశాల్లో జాతీయ విముక్తి ఉద్యమాలు విజ్బంభించాయి. 

సా|మాజ్యవాదం ఈ పరిణామాలను అడ్డుకోగల శక్తి కోల్పోయింది. 

ఈ పరిస్థితుల్లో భారత దేశానికి స్వాతంత్యం ఇవ్వక విటీషు వారికి 

తప్పలేదు. యుద్ధం పూర్తిగా అంత మైంది. (పపంచ వ్యాప్తంగా యుద్దం 

అంటే ఎంత వినాశ నకర మైందో తెలిసింది. బెర్టిన్ పతనంతో యుద్దం 

ఆగినా అ మెరికావాళ్ళు 1945 ఆగస్టు 6న హిరోషిమా మీదా, లన నాగసాకి 

మీదా ఆణుబాంబులు విసిరారు. దాంతో తరతరాల మానవత మీదా, మానవ 

నాగరికత మీదా బాంబుదాడి జరిపినట్టయింది. ఇవన్నీ గమనిసుష్న్న (ప్రపం 

చంలోని మేధావులు యుద్దంమీద యుద్దం పకటించారు. 1904రిలో పోలండు 

లోని ఓస్తావ్ నగరంలో ఆగస్సు మాసంలో 45్ దేశాల మేధావులు సమావేశ మై 

తమ తీవ నిరసన ప్రకటించారు. భారతదేశంనుండి ముల్కరాజ్ ఆనంద్ 

ఆ సభలకు హాజరయ్యాడు. శాంతి కావాలంటూ ఆ సభల ముగింపులో ఓ 

వకటన విడుదల చేశాడు. 
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శాంతి ఉద్యమం 

1949 ఏ పిల్లో పారిస్లో (పభమ శాంతి మహాసభ జరిగింది. 

అందరికి వీసాలు ఇవ్యనందున కొందరు జెకొస్తావేకియా లోని ప్రాగ్ నగరంలో 

సరిగ్గా అదే సమయంలో సమావేశ మయ్యారు. యుద్దాన్ని (పతిఘటించాలని 

పునరుద్దాటించారు. 1950 మార్చిలో పెన జరిగిన శాంతి సమావేశాల స్థాయీ 

సంఘం స్టాక్ హోంలో సమావేశ మెంది. ఆటంబాంబులను నిషేధించాలన్న 

తీర్మానంతో ఓ (పకటన విడుదలచేసింది. ఆ తర్వాత ఈ సంఘం నవంబర్ 

1950తళో తన మహాసభ వార్సాలో జరుపుకొని ఒక నిర్మాణ రూపాన్ని సంత 

రించుకొంది. (పపంచ శాంతి సమితిగా ఏర్పడింది. మొదటి అధ్యక్షుడు 

క్యూరీ. _పపంచమంతటా యుద్ధ [పమాదాన్ని వివరిస్తూనూ, అణుబాంబు 

నిషేధాన్ని కోరుతూనూ శాంతి ఉద్యమం బలపడట౦ ఆరంభించింది. 

ధర్మారావు 19ఉ9లో “జనవాణి” వారప్మతికను మృదాసునుండి ఆరం 

భించాడు. విజయవాడ నుండి మ్మదాసు తరలివచ్చాడు. మోహనరావు, 

నెట్టి ఈశ్వరరావు తదితరుల సహకారంతో ఆ పతిక వెలువడటం ఆరంభిం 

చింది. ఈ శాంతి ఉద్యమాన్ని చాలా (ప్రముఖంగా “జనవాణి” వారవ్మతిక 

(పతినింబించింది. తెలుగుదేశంలో మేధావులూ - రచయితలూ అందరూ ఆ 

స్టాక్ హోం [వకటనమీద సంతకాలు చేయటం, చేయించటం ఆరంభించారు. 

ఆవా ర్రలన్నీ ధర్మారావు హృతిక [పచురించేది. కమ్యూనిస్టు పార్టి 1942లో 

పారంధించిన “వజాళ క్రి వారవ్మతిక 1945లో దినప్మతికగా మారి 1948: 

వరకూ నడిచి ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. _పభుత్వదమనకాండ అన్ని  పజాసంఘాల 

మీదా అధికం కావటంతో అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, వ్రజానాట్య 

మండలి, అన్నీ పని చేయలేక పోయాయి. ధర్మారావు అభిమానిస్తున్న 

అన్ని సంఘాలూ ఆరోజుల్లో ఈ శాంతి ఉద్యమంలో పనిచేయటం ఆరంభిం 

చాయి. అందువల్ల వారిపతికతో సవా ధర్మారావు కూడా శాంతి ఉద్యమాన్ని 

(పతివింబించటం ఆరంభించాడు. 

ధర్మారావు శాంతి సంఘంలో ప్రముఖులుగా ఉండేవారు. ఈ ఉద్య 

మూశయాలు [ప్రకటించే నాటికలు, నాటకాలు, నృ త్యనాటిక లు, కవితలను 
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“జనవాణి సంచిక 

ఇంత సేవచేసిన ధర్మారావును ఆంధ శాంతి 

సంఘం 1952లో పెకింగ్ శాంతి సభలకు ఎన్నికచేసింది. 

(పతినిధివర్గంలో ఉన్నాడు. 

“జనవాణి” (ప్రచురించింది. ఈ ఉద్యమ వారలులేని 

వేదం కే ఆశ్చర్యం కాదు, 

శీశ్రీ కూడా ఆ 

కాస్ మన (ప్రభుత్వం వీరిద్దరికీ పాస్పోర్టు లివ్వ 

లేదు. ఆ సందర్భంలో ధర్మారావు “తాపీవారి క్షమాపణ" అంటూ ఓ 

పకటన వేశాడు టప జకింగ్లో ఈ నెల సెఫపైంబరు 7న జరుగబోయే 

ఆసియా పసిఫిక్ శాంతి సాంస్కృతిక మహాసభలకు నన్నాక |పతినిధిగా 
పంపుటకు నిశ్చాయించినందుకు మీకందరకూ కృతజ్ఞతాపూర్వుక 

వందనాలు .... =. కల్లోలితంగా ఉన్న మనపాంతాలలో శాంతి స్థాపనకు 

నాచేత నయినంత సేవ చెయ్యాలని ఉఊవ్విళ్ళూరాను. కాని అంతటి గొప్ప 

మహాసభకు వెళ్ళదగిన యోగ్యత నాకులేదనో, నాలాంటివాడు పెకింగ్ శాంతి 

మహాసభకు వెళ్ళినట్టయితే మన దేశానికనర్ధకమనో sa పభుత్యమువారు 

నాకు పాస్పోర్టు నిరాకరించారు ........” అంటూ చాలా వ్యంగ్యంగా 

పభుత్వచర్యను గ ర్లించాడు.17? 

ఏలూరుతో ఆగస్టు 29, 80 లలో జరిగిన రాష్ట్ర శాంతి మహాసభల్లో 

ధర్మారావును పెకింగ్కు పంపాలని నిర్ణయించారు. 

ఈ శాంతి ఉద్యమ చిహ్నం పావురాయిని |పఖ్యాత చితకారుడు 

పికాసో ది|తించాడు. బైబిలు కధ ఆధారంగా దిన్ని శాంతి సంకేతంగా 

ఉపయోగించటం ఆనవాయితీ అయింది. హాల్ రాబ్బన్, జ్యూలియస్ 

వ్యూచిక్ భార్య గుసినా వ్యూచిక్, ఇల్యా ఎహెన్ బర్ష్, నెరూడా , 

డి. యస్. పిట్, హోవర్డ్ ఫాస్ట్, డా! కిళ్లూ, కిషన్ చందర్,కె. ఎ. అబ్బాస్ 

ముల్క్రాజ్ ఆనంద్, శ్రీశ్రీ, తాపీ, మరెందరో ఈ ఉద్యమంతో ముడిపడి 
ఉండేవారు. ఈ ఉద్యమాలంటినే ఆనాడు షతికలు భయపడే దశలో 

ధర్మారావు జనవాణి ఆ వార్తలను, ఉద్యమాల వ్యాసాలనూ (పచురించేది. 18 

తెలుగు [1పముఖులూ, అప్పటికి ఇతర దేశాల్లో ఉంటున్న వారూ కొండేపూడి 

శ్రీనివాసరావు, క్మాటగడ్డ గంగయ్య, కొండ వనేని రంగారావుగార్డు "సేకరించి 

పంపే [ప్రపంచవ్యాప్త శాంతి ఉద్యమ వార్తలను ఈ పిక (పచురించేది. 

దీనికితోడు ధర్మారావు ఆంధ రాష్ట్ర విశాలాం|ధ ఉద్యమాలను బల 

పర్చటం ఒ కాగడా, జనవాణి హతికల - ఆదర్శంగా లక్ష్యంగా నిర్ణయిం 

చాడు, భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాల స్థాపనకు తీవంగా కృషిచేశాడు. 
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ఆం|ధ రాష్ట్ర ఉదకిమం 

[ప్రభుత్వాలు ప్రజలు మాట్లాడే భాషలో నడుస్తూంటే _పభుత్వానికీ 

(ప్రజలకూ మధ్య దృఢమైన సత్స్పంబంధాలేరృ్పడతాయి. తమ దేశాన్ని తామే 

పరిపాలించుకోవాలన్న భావనలోనుండే తమ [పాంతాన్ని తామే పరిపాలించు 

కోవాలన్నది వచ్చింది. మరి |పాంతాల విభజన ఎలా జరగాలి అన్నప్పుడు 

(ప్రజలు మాట్టాడే భాషా పరంగా అన్నది ఆచరణ యోగ్యం. ఆంగ్లేయుల 

పాలనా కాలంలో భారతదేశాన్ని తమ పాలనా సౌకర్యాన్న నునరించీ, 

విభజించి పాలించాలన్న కుటిలసీతికి అనుగుణంగానూ, ఒకే భాష మాట్లాడే 

ఒకె జాతిపజలను ముక్క_చెక్కలుగా చీల్చి వివిధ పాంతాలుగా విభజించారు. 

(ప్రజల్లో స్వాతం[త్య కాంక్ష పెరుగుతున్నకొద్దీ భాష్మాపయు క్ర రాష్టా9ల 

ఆవిర్భావాన్ని కూడా ఆశించటం ఆరంభ మైంది. 1907లో సూరత్లో జరిగిన 

కాం|గెనులో స్వరాజ్య సాధనే రాజకీయ పరమావధిగా ఉండాలని దాదాభాయి 

నౌరోజీ అన్నాడు. సూరత్ సభలకు కాం|గెసు చరి|తలో వధానస్థానం ఉంది. 

మితవాద వర్షాలు ఫిరోజ్షా మెహతా, సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ, గోఖలేల నాయ 

కత్వాన ఉంటూండేవి. మహారాష్ట్రలో తిలక్, వంజాబ్ లో లాలాలజపతి 

రాయ్, బెంగాల్లో దిపిన్ చం|దపాల్ తో పాటు వీరులనేకులు అతివాదులుగా 

స్వరాజ్య నినాదంతో చెదురు మదురుగా ఉంటూండేవారు. తిలక్ నాయకత్వాన 

నూరత్లో కాం గిస్లో అతివాదులు సమీకృతులయ్యారు. మితవాదులు 

సూరత్ కాంగెసు అధ్యక్షుడుగా రాస్విహారీ ఘోష్ పేరును (పతిపాది స్తే, 

వెంటనే తిలక్ లేచి లజపతిరాయ్ పేరును (పత్యామ్నాయంగా నూచించాడు. 

అప్పటివరకూ కాంగెసే మెహతా _ మెహతాయే కాం|గెస్ అన్న భావన 
ఊండేది. అది బద్దలెంది. ఈ సభలకు మదాసు |[హెంతం నుండి (ప్రకాశం, 

మ కృష్ణ్టస్వామయ్యర్ , నటేశన్, దొరస్వామయ్యర్, చృకయ్యచెట్రి తదితరులు 

అనేకులు వెళ్ళారు. ఎప్పుడైతే (ప్రత్యామ్నాయ సూచన తిలక్ చేశాడో 

సభలో గం|దగోశం _ అలజడి చెలరేగింది. సభ్యులు బాహాబాహి, కచాకచీ 

తలవడ్డారు. కుర్చీలు విసురుకున్నారు. తలలు పగిలాయి. మితవాదులు కంగు 

తిన్నారు. అతివాదులు పుంజుకున్నాదు. అయినా ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొన 
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సాగుతూ మిత వాదుల కొద్దిపాటి [ప్రభావం కిందే తరువాత లక్నో కాం|గెసు 

దాకా కొనసాగింది. 

నీహారు, బెంగాలు విభజన; ఆటు దేళ స్వాతం|త్య ఉద్యుమాన్నీ ఇటు 

లోతోవల రగుల్కుంటున్న తెలుగువారిలోని స్వరాష్ట్రం భావాలనూ జఉజ్వొలా 

మానం చేసిందని చెప్పవచ్చు. అప్పటివరకూ కాం[గెసులోని వర్గాలు స్వల్ప 

సంస్కరణలకోసం అంపే నిర్బంధోచిత |పారంభ విద్య, న్యాయశాఖా కార్య 

నిర్వాహక కాఖల విభజన, దేశీయులకు ఉన్నతోద్యోగాలివ్వమని |పాధేయ 
పడటం; శాసనసభల్లో సభ్యుల సంఖ్య పెంచమని ఆర్థించటం; ఐ.సి.ఎస్. 

పరీక్షలను ఇండియాలో కూడా జరిపించమని మహజర్దు పెట్టటంలాంటి పనుల 

తోనే సరిపుచ్చుకునేది.! (క్రమంగా తిలక్, దాదాభాయి నౌరోజీల చొరవతో 

కొంత అతివాదంవైపు మొగ్గింది. ఐతే అది 1917 దాకా స్టిరరూపం దాల్బ 

లేదు. కాంగెనులో ఉంటున్న తెలుగు వ్యకుల్లో స్వరాష్ట్ర కాంక్ష ఈ నడిమి 

కాలంలోనే నారుబోసుకొంటోంది. ఆదే 1917 లో ఆంధ |పాంతాలకు (పతే 

కేంగా రాష్ట్ర) కాంగెసు సంఘం ఏర్పాటుకు దారి తీసింది. ఈ నడుమ జరి 

గిన సంఘటనలను తెలుసుకోవటం చాలా అవసరం. 

బెంగాల్ విభజన ఆ రాష్ట్ర్రవానుల్లో ఉద్విగ్నుతను రేపింది. ఆంగ్లే 

యులు బుద్ధిపూర్వకంగా దేశీయులను చీల్చి సమైక్యతను నాశనం చేయడం 

చూసిన బిపిన్ చం|ద పాల్ దేశపర్యటనకు బయక్షరాడు. జాతి జనుల్లో సంఘ 

టిత శక్తి, పోరాటపటిమా పెంచటం; విదేశీయుల దురన్యా కలను [పజల 

దృష్టికి తేవడం ఆయన పర్యటనలో ఉద్దేశం. ఈః అరలో 

ఆం|ధ(వజల్లో భాషా రాష్ట్రాల యెడ సుహృడ్యావం అంకురించింది. అప్ప 

టికే తెలుగునాట ఉన్న కొన్ని వృలతికలు ఆంధ౨కేసరి, కృష్టా స|తికల వంటివి 

స్వరాష్ట్ర వాంఛను వ్యాసాల రూపంలో వెల్లడించ నారంభించాయి. న్యాపతి 

నారాయణరావు భాషా|పాతిపదిక'పె ఆం|ధరాష్ట్ర9)ం ఏర్పరచాలని మేల్ పతి 

కలో ఒక లేఖ రాశాడు. కొండా వెంకటప్పయ్యగారి ఆధ్యర్యంలో కొమ్మ రాజు 

లక్ష్మణరావు, మాడ పాటి హనుమంతరావు గార్లు కలిసి హైదరాబాదులో విజ్ఞాన 

చందికా [గంథమండలి స్థాపించారు. భాషా పరమైన రాష్ట్రాల గురించీ, 

జాతియోద్యమాన్ని గూర్చి సభలూ, సమావేశాలూ, చర్చలూ సాగిస్తూండేవారు, 

వారి కార్యకమంలో భాగంగా 1910 లో 'ఆంధుల చరిత (ప్రకటించారు - 

తర్వాత గుంటూరు ఆంధ యువపషపన సాహేత్య సంఘం వారు ఆంధ దాష్ట్రం 

నిర్మాణావశ్యకతను నొక్కి. చెప్తూ ఒక తీర్మానం చేశారు. 
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1911 - ఆ మధ్యకాలంలో గుంటూరు, నెల్లూరు మెట్టభూములు వర్షాలు 

లేక పండలేదు. శామజాధ అధిక మైంది. గుంటూరుజిల్హాలో తేలుకుట్ట దగ్గర 

కృష్ణకు ఆనకట్టక ట్రై, అక్క_డనుండి కాలువలు తవ్వి పినాకినితో కలిపితే ఈ 

రెండు జిల్లాల మధ్య భాగము ఎప్పటికీ ఇూమానికి గురి కాదని [వజలు భావిం 

చారు. దీన్ని “కృష్టా రిజరాష్రయర్ ప్రాజెక్ట్” ఆని చిరుపెట్టి పభథుత్యంతో 

చర్చలు జరిపారు. అనేక చర్యలు - విమర్శల తర్వాత 7 కోట్లు (పభుత్వం 

దినికి కేటాయించింది. ప్రానులు - అంచనాలు సిద్దమె పనులు ఆరంభానికి 

రంగమంతా ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో మెట్టూరు దగ్గర ఒక ఆనకట్ట 

నాలుగుకోట్టతో కట్టటం ఆవశ్యకమని చెప్తూ దాన్ని కొనసాగించాలని మ్మదాసు 

శాసన సభ తీర్మానించింది. తెలుగు శాసన సభ్యులుకూడా తలవంచారు. దీంతో 

(ప్రజల్లో కోధావేశాలు పెల్లుబికాయి. 

ఆ సమయంలోనే నిడదవోలులో కొన్ని ఆంధ మహాసభలు జరిగాయి. 

అప్పటికి గుంటూరు, కృష్ణా గోదావరి మండలాలన్నిటికి కలిపి ఒకే కాంగెసు 

సంఘం ఉండేది. ఆ కాం[గెసు సభ, సంఘ సంస్కరణ సభ, ఆంధ9 ఆ స్తిక 

సభలు జరపటానికి నిడదవోలు తయారైంది. 

ఆ కాం|గెసు సభలకెళ్ళినవాస్ళ గుంటూరు జిల్లా కొక (పత్యేక సంఘం 

ఊండాలని పట్టుబట్టారు. సభ ఆంగికరించింది. అప్పుడే ఆంధ రాష్ట్ర నిర్మా 

ఇావశ్యకతను గూర్చి ఒక తీర్మానం వచ్చింది. అధ్యక్షులుగా ఉన్న వేమవరపు 

రామదాసు వంతులు ఇది విషయ నిర్ణయ సభ ద్వారా రాలేదు గనుక చర్చించ 

రాదని తోసేశారు. 

అక్కడి సభలకొచ్చిన గుంటూరు సభ్యులు కొందరు _ [పధానంగా 

చ ట్రి నరసింహారావు “ఈ సందర్భంగా ఆం ్రధులందరూ ఒకచోట చేరడం 

పరిచయాలేర్చుడటం ఇరిగిండి కదా. (పతి గంవత్సరం ఆంధ జిల్లాల వారం 

దరం కలిస్తే బావుంటుందన్న” నూచన చేశారు. అందరూ అంగీకరించారు. 

తర్వాత కొండా వెంకటప్పయ్య, జొన్న ఒత్తుల గబర్నాధథం సహాయంతో 

“ఆం[ధోద్యమము అనే ఒక చిన్న పు సకాన్ని ఇంగ్లీషు తెలుగపల్లో రాశారు. 

తెలుగు దేశంలో [పజలను స్వరాష్ట్ర) వాంఛకు అనుకూలంగా తయారు చేయ 

టానికి కొండా వెంకటప్పయ్య పర్యటన చేశాడు. 

పర్యావసానంగా బాపట్లలో 1918 ఎండాకాలంలో (పథమాం(ధ 

మహాసభగా అవతరించింది. 500 మంది (ప్రతినిధులొచ్చారు. ఈ సభలకు 
బయ్యా నరసిం హేశ్వర శర్మ అధ్యక్షత వహించారు. తర్వాత ఆంధరాష్ట్ర 
నిర్మాణాన్ని గూర్చి వేమవరపు రామదాసు తీర్మానాన్ని (ప్రవశ పెట్టారు. సభలో 
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చాలా కలకలం పుట్టింది. న్యాపతి సుబ్బారావు, మోచర్ల రామచం[దరావు, 

గుతి కేశవ పిశ్ళె వంటివారు |పతికూలం గా (వసంగించారు. . 

పై ముగ్గురూ వ్యతిరేకి సే ఈ ఉద్యమం ముందు కెళ్ళదని సభ అభ్మిపాయ 

పడింది. (పజల్లో కూడా దీన్ని గురించి మరింత విస్తృత్రంగా (ప్రచారం జరగా 

లని ఆ తర్వాత ఇలాటి తీర్మానం చేస్తె ఉద్యమం బాగా వేళ్ళూునుతుందసీ 

అందరూ అనడంతో దాన్నే తీర్మాన రూపంలో అంగికరించటం జరిగింది. 

దీని (ప్రచార కులు పట్టాభి సీతారామయ్య, ముట్నూరి కృష్ణారావు, 

వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు, కొండా వెంక టప్పయ్యలు. పీరు 19138 

డిసెంబరులో తెలుగు దేశమంతా వర్యటించారు. 

1914 ఎండాకాలంలో బెజవాడలో రెండో ఆంధ మహాసభ జరిగింది. 

పెద్దిభొట్ల వీరయ్య, అయ్యదేవర కా శేశ్వు( రావ్, అయ్యంకి వెంకటరనుణయ్య 

తదితరులు దీనికి నడుంకట్టారు. హఠాత్తుగా వచ్చిన గాలివానతో _బహ్మాండ 

మైన సభాస్థలి రెండు సౌర్దు నేలకూలింది. ఆయినా చివరకు సభలు ఉత్సాహ 

పూరిత వాతావరణంతో న్యాపతి సుబ్బారావు అధ్యక్షతన జరిగాయి. 

వేలకొలది |వతినిధులొచ్చారు. ఆంధ రాష్ట్ర నిర్మాణాన్ని గూర్చీ, కొన్ని 

కాలేజీలను స్టాసించాలని, ఉద్యోగాలలో ఆంధు౨లకు ఎక్కువ ఆవకాశాలివ్యా 

లనీ తెలిపే అనేక తీర్మానాలను నభ ఆమోదించింది. జోరున కురుస్తున్న 

వానను సెతం లెక్కచేయకుండా |పతినిధులు గొడుగులేసుకుని ఈ తీర్మానాల 

అంగీకారం వరకూ ఊండి ఆంధరాష్ట్ర్ర నిర్మాణం యెడల తమ దిక్షను [పక 

టించటం ఈ సభల 1పత్యేకత. రాష్ట్ర ఉద్యమ పథంలో ఇదో మైలురాయి. 

(ఈ సభల సరైన తేదిలు దేశభక్తుని స్వీయచరితితోనూ, ఆం|భ జ్యోతి 

అమరజీవి అన్న పుస్తకాలలో పరస్పర విరుద్దంగా ఉన్నాయి.) 

ఆం(ధరాష్ట్ట్రం సనిర్మాణావశ్యకత ఒక ఉద్యమంగా జనంలో పాకుతోంది. 

రాజమం|డిలో జరిగిన ఒక సభలో టంగుటూరి శ్రీరాములు, మరికొంత మంది 

ఈ ఉద్యమం తమిళశులతో కలిసి ఉండటంవల్ల కలిగే మంచిని గమనించక 

లేవదీసిండంటూ పసంగించారు. దాంతో సభలో ఉన్న చిలకమర్తి లక్ష్మీ 

నరసింహం చాలా ఉద్వేగంతో వారి వాదాన్ని ఖండిస్తూ ఆంధ జనాభ్యుదయా 

నికి ఆంధరాష్ట్ర నిర్మాణం అత్యవసర మని మేఘగర్దన చేశాడు. దాంతో ఆ 

నభానదు లందరూ అంగీకరించక తప్పింది కాదు. తర్వాత మూడవ ఆంధ 

మహాసభ జరగాల్సిన కాలం ఆసన్న మెంది. 

1914 వేసవిలో విశాఖపట్నంలో మూడవ ఆం(ధమహాసభ అప్పటికి 

కేంద్ర” శాసనసభలో నభ్యులైన పానుగంటి రామారాయణింగారి అధ్యక్షతన 
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జరిగింది. ఈ సభ ఆంధరాష్టాంన్ని నిర్మాణం చెయ్యాలని _ప్రఖుత్వాన్నిి 

కోరుతూ కీర్మానించింది. ఈ ఆంధ మహాసభ మోచర్హ రామచంర్మవరావు, 
వరాహగిరి జోగయ్య, పట్టాభిసీకారామయ్య సభ్యులుగా ; కొండా వెంకట 
పృయ్య కార్యదర్శిగా ఒక స్థాయీ సంఘాన్ని ఏర్పాటుచేసింది. 

1915లో కాకినాడలో నాలుగో ఆం|ధమహాసభలు జరిగాయి. మోచర్ల 
రామచం[దరావు అధ్యక్షత వపాంచారు. విశాఖపట్నం సభలవరకూ వీరు 

ఆంధరాష్ట్రం నిర్మాణ ఉద్యమ విషయంలో అనుమానాలు వ్యక్త పరుస్తున్నా, 

కాకినాడ సభలనాటికి పూర్తిగా ఉద్యమాన్ని బలపర్చేవారుగా మారారు. 

సభలు ఆత్యంత ఉత్సాహపూరిత వాతావరణంలో జరిగాయి. 

1916 లో నెల్లూరు పట్టణంలో రెవ ఆం్యధరాష్ట్ర్ర మహాసభలు జరి 

గాయి. ఈ సభలకు కొండా వెంకటప్పయ్య అధ్యక్షత వహించాడు. వంగోలు 

వెంకటరంగయ్యగారు పూనికతో సభలను నిర్వహించారు. సభతో ఆంధ 

రాష్టా9నికి వతికూలురుగూడా ఉన్నారు. అత్యధిక మెజారిటీతో మ్మాతమే 

ఆంధ రాష్ట్ర్రనిర్మాణ తీర్మానం నెగ్గింది, కోడె రామ్మూర్తి, బయ్యా నత 

సింహేశ్వర శర్మ తదితరులు చాలా కృషిచేసి తీర్మానాన్ని నెగ్గించారు. 

1917 లో ఆరో ఆం[ధ రాష్ట మహాసభ కడపలో జరిగింది. దీనికి 

పూర్వం దేశంలో అనేక ఉద్యమాలు వచ్చాయి. ఘటనలు జరిగాయి. గోఖలే 

చనిపోయాడు. తిలక్ ఆధిపత్యంలో ఆతివాద జాతీయవాదులు సమీకృత మవు 
తున్నారు. జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాలకు దేశం అట్టుడికినట్టుడికింది. వామ 

వక్ష భావాలు జాతీయోద్యమంలో (పవేశించాయి. ఆంగ్ల (పభుత్వం అప్పటికే 
[పపంచయుద్దంలో మునిగి ఉంది. జాతీయోద్యమాల వెల్లువ భారత దేశాన్ని 
ముంచెత్తు తోంది. 

ఈ దశలో మాంమేగు _ ఛమ్బుఫర్లులు భారత దేశ ంచో పర్యటించి 

కొన్ని సంస్క రణలకు భారతీయులనుండి సూచనలర్జించారు. బాధ్యతాయుత 
(ప్రభుత్వం ఇవ్వటానికే ఇదంతా అన్నాడు. దక్షిణాన ఉవ్వెత్తున ఆని విసెంటు 
నేతృత్వంలో హోంరూలు ఉద్యమం సాగుతోంది, ఇలాంటి స్థితితో మాంటే 
గుకు ఆం[ధరాష్ట్ర నిర్మాణావశ్యకతను వివరిస్తూనూ, మొత్తం దేశాన్ని ణా మో 

(పయు క్ర రాష్ట్రాలుగా విభజించటం అవసరనునీనూ అంటూ ఆంధరాష్ట్ర 

స్థాయీ సంఘం పఖున న్యాపతి సుబ్బారావు, కొండా వెంకటప్పయ్యలు ఒక 
నివేదికను సమర్పించారు, రాష్టోోద్యమం నానాటికీ విసృతమవుతోంది. 

కడప సభలకు నెమిలి పట్టాభిరామారాపు అధ్యక్షత వహించారు. చాలా 
జయ్మపదంగానే సభలు ముగిశాయి. 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎ|రశేక ం ర్స్ విష్ణ - 

1988 లో ఆంగ్లేయులు సింధ్, ఒరిస్సాలను [పత్యేక రాష్ట్రా9 లుగా 

ఏర్పాటు చేసేటంతవరకూ ఇక్కడి ఆం(ధ్రరాష్ట్రం ఉద్యమంలో స్త్రత వచ్చింది, 

"జాతీయె*ద్యమం సాగుతున్నా ఇది అంతగా (ప్రస్ఫుటం కాకపోవడం గమ 

నించాల్సెన విషయం. 

గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బిల్లు 2_8.1985 న ఇంగ్షీషు పార్ట 

మెంటులో చట్టంగా రూపొందింది. దాన్ననుసరించి రాష్ట్రాలకు చెందిన విష 

యాలలో ఆరాష్ట్ర సభలకు స్వాతంత్యం ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్నే 

రాష్టీరియ స్వపరిపాలన అన్నారు. దాన్ననునరించి 193 ఫీ|బవరిలో జన 

రల్ ఎన్నికలు జరిగాయి. జస్టిను పార్టీ ఓడిపోయింది. అప్పటివరకూ 1927. 

1980; 1984 _1987 వరకూ కాం[గెసు |వతిపక్ష్షంగా ఉండేది. ఈ 1987 

ఎన్ని కల్లో జస్టిసు పార్టీకి చల్లపల్లి జమీందారు సీటూ, నరసాపురంలోని జస్టిసు 

నాయుడుగారి సీటూ మ్మాతమే దక్కాయి. ముస్తింలకు వారికి కేటాయించిన 

స్తానాలస్నీ దక్కాయి. శాసనసభలోని 215 స్థానాల్లో 160 కాం|గనుకు 

లభించాయి. 

ఆం|ధ|పాంతం నుండీ ఎన్నికైన శాసనసభ్యులందరూ (పత్యేక రాష్ట్ర 

నిర్మాణం జరగాలని ఒత్తిడి చేశారు. అప్పటి ముఖ్యమంతి రాజగోపాలా 

బారికి ఇది ఇష్టం లేదు. ఎప్పటికప్పుడు ఏవేవో సాకులు చెప్తూ ఉద్యమ భావా 

లె సీళ్ళుచల్లటం ఆరంభించాడు. 

1987తో శాసనసభ స్పీకరుగా ఉన్న బులుసు సాంబమూర్తి ఆంధ 

రాష్ట్రం ఏర్పాటు విషయంలో ఆంగ్రైయ పాలకులకు వివరించటానికి లండన్ 

వెళ్ళాలనుకున్నాడు. అంతా సిద్దమెంది. ఆయితే రాజాజీ మంతాంగంతో 

కాం గెసు ఆధిష్టా నవర్గం అసమ్మతి తెలిపింది. ఆ (ప్రయాణం ఆగిపోయింది. 

ఇది అంధ [పాంత శాననసభ్యుల్లో ఆ/గహావేశాలను కలిగించింది. సమయం 

కోసం కాచుక్కూర్చున్నారు. 

ఇంతలో రెండవ (పపంచ యుడ్డం ఆరంభమైంది. తి. 9.19తి9ిన 

(బిటీషు రాజ్మపతినిధి, కారణ దేశం ఈ యుద్దంలో ఇంగ్లండు పవమాన చేరి 

నట్టు పకటించాడు. అంతకు ముందు మన దేశానికేమాతం సంబంధంలేని ఈ 

ఐరోపా సం[గామంలో భారతదేశాన్ని దించగూడదని కాంగెను వర్కింగు 

కమిటీ తీర్మానించింది. అందులో భాగంగానే ఆంగ్లేయులకు భార తదేశపాల 

నలో సాయంచేయకూడదని కాం[గెసు మంతి వర్గాలస్నీ రాజీనామా చేయా 

లసీ 22.10.1989 న కాం|గెసు వర్కింగ్ కమిటి సమావేశమై తీర్మానించింది. 

దాని (ప్రకారం 26.10.1988 న చెన్నరాష్ట్ర శాసనసభ కాంగెను మంతివర్గ 
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రాజీనామాను ఆమోదించింది. 29 వ తేదిన రాజుబీ మంత్రివర్గం తిన రాజీ 

నామాను గవర్నరుకందజేసింది. అంతటితో అప్పటికి ఆం్యధరాష్ట్ర వాంఛకు 

కాత్కా_లిక సమాధి క ట్రైనట్టయింది. 

యుద్దం అంతం కావటం, జాతీయ ఉద్యమం ఉధృతంగా పెల్పుబకటం, 

సామాజ్యవాద శిబిరంలో సంక్షోభం కారణంగా 1947 లో దేశానికి స్వాతం 

[త్యం రావటం జరిగింది. ఈ దశాబ్దం అంతా స్వాతం|త్య పోరాటంలో భాగం 

గానే (పత్యేక రాష్ట్రం ఉద్యమాన్ని తెలుగు |పజలు నిర్వహించిరు. 

తెలుగుదేశంలో (పత్యేక రాష్ట్ర వాంఛ ఇన్ని అంచెలలో సాగుతుండగా 
రు 

తెలంగాణా (పాంతంలో ఈ ఉద్యమం ఎలా ఉండేదో చూడటం చాలా 

ఆవసరం. 

నైజాం పరిపాలన సాగుతున్నకాలం అది. ఇంటాబయటా ఉర్దూ 

భాషకూ _ ముస్టిం సంస్కృతికీ నివాళులిస్తున్న దశ అది. తెలుగు మాట్లాడా 

అన్నా, సభలు జరుపుకోవాలన్నా జనం వణికే దేశం అది. తెలుగు సంస్కృతిపై 

ముస్టిం మతం అధికారం చెలాయించే రాజ్యం అది. కనుక ఇక్కడి తెలుగు 

వారికి స్వరాష్ట్రం కావాలన్న వాంఛ చాలా బలీయంగా ఉండటం సహజం. 

ఇక్కడ ఈ ఉద్యమం విజ్ఞానోద్యమంగా ఆరంభ మె కాల] కమేణా రాజకీయ 

ఉద్యమం” పరిణమించింది. నైజాం ృషపాంతం తెలుగు _ కన్నడ _ మరాఠీ 

భాషల |పజలకు సంగమం. కనుక స్వరాష్టాాభమానం ఉద్యమరూపంగా 

ఏకకాలంలో ఈ అన్ని భాషల వారికీ కలిగింది. అయితే ముస్టిం సంస్కృతి 

తమ సంస్కృతులను అణిచేస్తున్న కారణంగా ఈ భావం తమ సంస్కృతీ 

వికాసానికి చెందిన ఉద్యమంగానె బయల్పడింది. 

[పధానంగా కొమరా9జు అక్ష్మణరావు, మునగాల రాజాల కృషితో 

తెలుగు (గంథాలయోద్యమం ఇక్కడ ఆరంభ మైంది. 

ఆదే (కమంగా ఆం|ధమహాసభల రూపాన్ని పొందటం, నిజాం క బంధ 

హస్తాల నుండి తెలుగు సంస్కృతిని కాపాడుకోటానికి, వ్యూడలిజం అవశేషా 

లైన వెట్టిచాకిరీ నుండి విముక్తి పొందటానికీ, భూస్వాముల, జమీం దార్హ, 

జా గీర్దార దోపిడీ నుండి తమను తాము రక్షించుకుంటూ ముక్కోటి తెలుగులు 

ఒక్కటిగా ఏర్పడే వికాలాంధ ఉద్యమంగా మారటానికి కారణమైంది. వాటి 

పివణాలు కూడా తెలుసుకోవడం అవసరం. 
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ఆలంగా కొ పాంంతంలో స్కృరాష్ట? ఉద్యమం 

1901 లో హైదాబాద్ నగరంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయాంధ భా షూ 

నిలయం ఏర్పడింది. కొమరా9జు అక్ష్ముణరావు, రావిచెట్టు రంగారావు, 

మునగాల రాజా నాయని వెంకటరంగారావులు దీన్ని తెలుగు [గంథాలయంగా 

స్థాపించారు. దీని తర్వాత వరసగా తెలంగాణా |పాంతమంతటా [,గంథా 

లయాలు ఆవిర్భవించాయి. ఇవి నాడు కేవలం పఠనాలయాలుగా నూ[తమే 

కాకుండా పాఠశాలలు, వయోజన విద్యా నిలయాలు, సాంస్కృతిక, 

రాజకీయాభి పాయాల చర్చావేదికలుగా కూడా ఉపయోగవడ్తూం డేవి. 

సరిగ్గా ఆదే కాలంలో ఇక. డ యాదవ, ముదిరాజు, మున్నూరు, 

పద్మశాలి, గౌడ తదితర వర్హాలవారి సభలూ జరగడం ఆరంభమయ్యాయి, 

సంఘ సంస్కరణ, జీవ రజా |వచారాలు కూడా ముమ్మరం కాజొచ్చాయి, 

హిందూ సంఘ సంస్కార సభ, ఆది హిందూ సేవాసమితుల లాంటి సంస్థల 

ఆవిర్భావం జరిగింది. నాడిక్క_తున్న షృతికలు చాలా తక్కువ. నీలగిరి, 

గోలకొండ, తెనుగు |పతిభ, సుజాత వంటివే ఉండేవి. ఉర్దూలో ఆ నేక 

ప్మతికలుం డేవి. 

తెలంగాణా |పాంతం ఉన్న చార్నితక పరిస్థితి ననుసరించి విబిన్న 

ఖాషలవారూ ఉన్నారు. ఇక్కు..డి తెలుగువారికి కన్నడిగులు, మహారాష్టుంలు, 

ఊతర హిందూస్థానీయులు, మహమ్మదీయులవంటి ఆంధేతర భాషీయులతో 

సత్సం బంధాలుంటూం డేవి. 

1921లో ఒక సంఘటన జరిగింది. నవంబరులో హైదాబాద్ లోని 

వివేకవర్ణసనీ థియేటరులో హిందూ సంస్కార సభలు జరిగాయి. ఆ సభలకు 

శ్రీమతి సరళాదేవి చౌాధరాణీ అధ్యక్షత వహించారు. అనేకమంది వక్తలు 

హిందీ, ఉర్దూ, మరారీ, ఇం గ్రీషు భాషల్లో మాట్లాడారు. ఆల్లంవల్లి వెంక|టామూ 

రావు అనే న్యాయవాది తెలుగులో మాట్లాడటం ఆరంధించగానే నభలోని 

ఆంభెతరులు అల్లరిచేయడం ఆరంభించారు. సభలో కలలు. కేకలు. నభాధ్య 

కురాలు కూడా వ క్షన్లు ఆవడానికి పయత్నించింది, వెంకటా మాడావు తమ 

ఉపన్యాసం ఆసక తప్పిందికాడు, తెలుగువాళ్ళలో ఈ సంఘటన ఆవేశానికి దారి 
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తీసింది. తర్వాత కొద్దిరోజులకు హెదాబాద్లోని (టూప్బజారులో ఉన్న 

చేకమూత్ రంగారావు ఇంట్లో తెలుగువాళ్ళు సమావేశమై “ఆంధజన సంఘం 

అనే పేరుతో ఒక సంఘాస్ని ఏర్పాటుచేశారు. శ్రీ మాడపాటి హనుమంత 

రావును కార్యదర్శిగా ఎన్నుకున్నారు. హ్నదాబాద్ సంస్థానంలో ఆంధోద్య 

మంగా _పైెకిరావడానికి ఆది నాంది అనవచ్చు. 

(పతి జిల్లా, తాలూకాలలో దీనికీ కాఖలేర్పడ్డాయి. దీనితో _(గంథాలయో 
ద్యమాన్ని కూడా జోడించారు. తెలంగాణా అంతటా ఉన్న వివిధ |వజా 

సంఘాల సమన్వయభారం మాడపాటివారు వహిస్తూండేవారు. చివరకు 1928 
మార్చి నెలలో హనుమకొండలో ఒక సభ జరిగింది. తెలంగాణా అంతటినుండి 

ఈ “జన సంఘ” (పతినిధులు హాజరయ్యారు. ఇందులోనే “నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ 

జన కేంద సంఘం" ఆవిర్భవించింది. 

తశ సంఘం నభలు 1924 మార్చిలో నల్చగొండలోను= (రెండవది; 

1928 ఫిబవరిలో మధిరలోనూ (మూడవది) జరిగాయి. నిజాం పభుత్వం 

అనుమతి ఇవ్వని కారణంగా 10926 మే లో సూర్యాపేటలో జరిగే సభవరకూ 

నడిమికాలంతో సభలు జరగలేదు. అంటే నాలుగవ మతానభ 1996లో జర 
గాల్సింది 1625 లో జరిగింది. సాధారణంగా ఈ ఆం[ధజన కేంద సంఘం 
సభలతో (గంథాలయ నభలూ, యువజన, వైశ్యయువజన, సంఘనంస్కరణ, 

మహిళాసభలు కూడా జరుగుతూండేవి. (వజల్లో సాంస్కృతిక చైతన్యం కలి 
గించే అనేక (గంథాలను కూడా (పచురించేచారు. వరక స్వాత౦త్యం, వెట్టి 

చాకీరీ, జానీరులూ వంటివి ఆలా (పచురించినవాటిలో కొన్ని. 

[గంథాలయాలు, పఠనాలయాలు, నాటికున్న తెలుగు హృతికలు తెలం 
గాణాలోని తెలుగు (ప్రజల్లో సాంస్కృతిక చైతన్యానికి విశేషంగా దోహదం 
చేశాయి. తెలుగు చరితలో పరిశోధన చేసి కృషిచేయడం; తెలుగు వజలకు 

తమ భాషలో, సంస్కృతిలో ఆస కికలిగించడ మే కాకుండా దాన్ని రశించు 

కోవాలన్న దెర్యస్థయిర్యాలను కలిగించడం ఈ అన్నిసంఘాల ఆశయం. 
దాని కానాడు ఉన్నవ వెంకటా మయ్యను పూర్తికాలపు |పచారకునిగా ఈ 

సంఘం నియమించింది. ఈ సంఘం ఆశయాలను ఊరూ వాడా _పచారం 

చేసేవారాయన. ఈ కృషి [కమంగా సమవ్వయంచెంది 1లికిరతో జోగి పేటలో 
జరిగిన నిజాం రాష్ట్ర పథమ ఆం(ధ మహాసభగా రూపుచెందింది. సురవరం 

పతాపరెడ్డి ఆభ్యక్షులు, 1981 భోనగిరిలో బూర్లులవారి ఆధ్యక్షతన రెండవ 

మహాసభ, 1౪84 అమ్మంలో పులిజాల వెంకటరంగారావు అధ్యక్షతన 

మూడవ మహాసభ, 1985లో సిరిసిల్లలో మాడపాటి హనుమంతరావు అధ్యక్ష 
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తన నాలుగవ మహాసభలు జరిగాయి. 1లికిరీతో కొండా వంకట రంగా రెడ్డి, 

1987 తో ముందుముల నరసింగరావు (నిజామాబాద్) అధ్యక్షతన సభలు జరి 

గాయి.20 నిజామాబాదు సభల్లో సంస్థానంలో బాధ్యతాయుత (పభుత్వస్థావన 

అవసరాన్ని ఒక తీర్మానం ద్వారా స్పష్టపర్చారు. ఇదే భావం క్రమంగా రాజ 

కీయ రూపాన్ని సంతరించుకుంది. అప్పటికే ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా కమ్యూ 

నిస్టు సిద్దాంతాలు యువకుల్లో నాటుకొని ప్రభావం కలిగిస్తున్నాయి. 1987 

నుండి 1944 సభల వరకూ జరిగిన అన్ని ఆంధ మహా సభరత్తోనూ రావి 

నారాయణ రెడ్డి నాయకతం్తం కింద అతివాద భావాలు వెలువడడం ఆరం 

మయ్యాయి. కార్యకమంతో చురుకుదనం రావాలనీ కేవలం న్వాతంత్య 

కాంక్షను నైజాం |పభువుకు విన్నవిస్తే సరిపోదన్న భావం ఈ యువకుల్లో 

ఉండేది. బద్దం ఎల్లా రెడ్డి, ఆరుట్ల సోదరులు ఇంకా అనేకులు ఈ వర్గంలో 

ఉండేవారు. 

పెల్పుబుకుతున్న ఈ స్వాతంత్య కాంక్ష తన గద్దెను కదిలిస్తుందేమో 

నన్న భయం నైజాముకు పట్టింది. దాంతో 1942 తో కొన్ని రాజకీయ 

సంస్క_రణలు చేస్తామని (పభుత్వం (ప్రకటించింది. కానీ ఆదే సంవత్సరం 

ధర్మవరంలో మాదిరాజు రామకోమేశ రావు ఆధ్యశ్షత కింద జరిగిన తొమ్మి 

డవ ఆం|ధ మహాసభల్లో ఈ |పతిపాదనను తిరస్కరిస్తూ (పజాసామాన్యం 

ఎన్నుకున్న నభ్యులతో శాసనసభ ఏర్పడాలని మహాసభ నిర్ణయించింది. 

ఈ ఆం|ధోద్యమ సభలు “ముఖ్యంగా భాష, విద్య, విజ్ఞానము, సీతి, 

సంస్కృతి అభివృద్ధికి పాటుపడగలవనిి మాడపాటివారు అనేక వ్యాసాల్లో 

ఉపన్యాసాల్లో (పకటించారు. అయినా రావి నారాయణ రెడ్డి అన్నట్లు “నాయ 

కులే ఉద్యమానికి రాజకీయాలతో సంబంధం లేదని ఎంత (పకటించినప్పటికి, 

ఉద్యమాన్ని చట్టబద్దంగా నడపడానికి ఎంత కృషిచేసినప్పటికీ, ఆం ధోద్యమా 

నికి ఉండే రాజకీయ [పాముఖ్యతను ఎవరూ విస్మరింపజాలరు. నలుదిశల 

అంధకారం వ్యాపించి ఉన్న ఆరోజులలో ఎంత చిన్నదైనప్పటికి ఆం|ధో 

ద్యమం ఒక జ్యోతిగా వెలిగి ఇక్కడి |వజానీకానికి మార్గం చూపించిందనే 

విషయంలో సందేహం ఏమ్మాతం లేదు. అటు పిమ్మట అభివృద్ధిచెందిన 

విశాల |పజా ఉద్యమానికి ఈదశాబ్దంలో జరిగిన కృషి పునాదిగా నిలిచింది. 

190898 నుండీ తెలంగాణా [పాంతంలో కమ్యూనిస్టు పార్టి పనిచేయడం 

ఆరంభించింది. ఇది కూడా (గంథాలయ ఉద్యమం, నిశాం వ్యతిరేక పోరాటం, 

తెలుగు సంగకతీ పరిరక్షణ పోరాటాల రూవంలో వనిచేసిందె, ఇర్క.డి .౨టి 
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పరిస్థితులను ధర్మారావు కాగడా వారపవ(తికలో వ్యాసాల ద్వారా _ప్రకటినూండే 

వారు. 

(గ్రామాల్లో జనాన్ని చైతన్యవంతులను చెయడం, నిజాం వ్యతిరేక, 

భూస్వామ్య వ్యతి రేక పోరాట దిశగా వాళ్ళను నుళ్ళించడంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ 

బాగా కృషిచేస్తూండేది. విశాలాం[ధ వాంఛనూ వాళ్ళలో రగుల్ఫొ_ల్పడంలో 

కూడా శాయశక్తులా [శమించింది. 

మునగాల రాజా [పజల హె చేసే నిర్బ్వంధాలను వ్యతిరేకిస్తూ “పెద్ద|దజా టి ర 

[(పతిఘటనను నిర్మించింది. జాగేర్పార్లు కూడా తను ప్రాంతాల్లో విధించిన 

ఆధిక పన్ను లకు వ్యతి లేకం గా కమ్యూనిస్టుపార్టీ (వజాసమీకరణ సాగించింది. 

అప్పటికే రెండవ (ప్రపంచయుద్ధం - సా[మాజ్యవాదం యుద్దం దశ 

నుండి షపజాయుద్దం దశకు మళ్ళింది. పాసిజం, నాజీజంలను ఎదుర్కోవటం 

ఎంతటిదో, తెలంగాణాలో నిజాంను ఎదిరించడం కూడా అంతటిదేనన్న పట్లు 

దలతో సిద్దాంత చర్చలతో _పజా [వతిఘటనలు సాగేవి. ఆంధ [పాంతంలో 

పవంచ ప యెడ ఎలాటి అభి[పాయాలుండేవో ఇక ్క_డున్న క మూ 

నిన్గులకూ అవే ఆభి|పాయా లుండేవి. అదేవిధంగా “విళశాలాం[ధలో (ప్రజా 

రాజ్యం అన్న నినాదం ఇక్కడా కార్చిచ్చులా వ్యాపించింది. స్థానిక నాజీ 

రూవ నిజాం పాలకులను, వాది తాబేదార్లను దించడం తక్షణ సమన్యగా 

ఇక్క_-డి వామపక్షభా.. ల యువకులు భావిస్తూండేవారు. 

1944 భువనగిరి సభల నుండి అతివాద భావాలకు తెలంగాణాలో 

గౌరవం పెరిగింది. 194 ఖమ్మం సభలు మహాసభల చెతన్యాన్ని (ప్రజల 

మధ్యకు తీసి కెళ్ళాయి. అంతవరకూ “బాంచెను దొరా' అన్న నోళ్లు (గామాల్లో 

భూస్వాములను నిలేసి పశ్నించడం ఆరంభించాయి. జనం ఆఅకమ వసూళ్ళు, 

వెట్టచాకిరి ది, దౌర్జన్యాలను అడ్డుకోవడం ఆరంభించారు. అది 1946 జూలై 4. 

కం తాత ప్రాంతంలో ఓ భూస్వామి వినునూరి రామచం డా రెడ్డి. అతడు 

కరో టకుడు. పెల్లుబుకుతున్న కసితో కడివెండి (పజలు భూస్వాములకు 

వ్యతిరేకంగా దొడ్డి కొమరయ్య నాయకత్వాన ఓ ఊరేగింపు తీశారు. రామ 

చందా రెడ్డి ఆ ఊః రేగింపుమీద కాల్పులు సాగించాడు. అందులోనే కొమరయ్య 

నేలకొరిగాడు. 

అదే దావాసలంగా (గామాల్టా వ్యాపించి భూస్వాముల గడిలను 

పదగొట్టింద. ఆందిన ఆయుధాన్ని పట్టి (ప్రజలు తమను తాము రక్షించుకోవ 

డంతో స్య ములు రజాకార్దు రాం కట తిరగబడ్డారు. 1946 నవంబ 

దులో నైజాం (పభుత్వం; (పజలు తమను కంటిపాప లా కాపాడుతున్నదనుకొనే 
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'సంగాన్ని' నిషేధించింది. ఇంతలో 1౪4ఉ€/ లో సంస్థానాలు మినహా దేశానికి 

స్వాతం|త్యం వచ్చింది. సంస్థానాల విలీసీకరణకు నైజాం ఎదురుతిరిగాడు. 

దాంతో సంస్థానంలోని కమ్యూనిస్టు పార్టీ, కాం[గెను పార్టీ, ఆంధ మహాసభ, 

సామాన్య |వజానీకం నైజాం వ్యతిరేక పోరాటంలో పాల్గొన్నారు... తెలుగు 

పజల సమైక్యత అన్న నినాదానికి బాగా బలం వచ్చింది. విశాలాం[ధ నినా 

దంతో కమ్యూనిస్టు పార్టీ నైజాంతో పోరాటానికి సిద్ద పడింది. స్టేట్ కాం[గెసు 

నత్యాగహ ఉద్యమాన్ని ఆరంభించింది. నైజాం తొత్తులుగా ఇత్తెహాదుల్ 

ముసల్మీన్ , రజాకార్లు ఈ (పజాపోరాటాన్ని అణచటానికి దౌర్జన్య చర్యలు 

సాగించడం మొదలుపెట్టారు. అంతటితో అన్ని నినాదాలు మాటుపడి తెలుగు 

జాతి సమైక్యత._నైజాంను గద్దె దింవడంలతోనే ఉందన్న భావం ఒక్క కు 

విజృంభించింది, 

1947 జనవరి నుండి ఇది సాయుధ పోరాటాన్ని ఆందుకుంది. గెరిల్లా 

పోరాటం మొదలైంది. ఇది రాజకీయ రూపాన్ని సంతరించుకుని దుష్కర 
నెజాం పాలన నుండి విముకికోసం జరిగే సాయుధ పోరాటంగా మారింది. 

అప్పటికే తెలంగాణా [పాంతంలో ఆంధ మహాసభ, కమ్యూనిస్టు పార్టీలను 

నిజాం నిషేధించాడు. మదాసు (ప్రభుత్యం కూడా ఆ [పాంతంలో కమ్యూ 

నిస్టుపార్టీని నిషేధించింది. (ఆంధ | పాంతం). 

ఈ (వపజాపతిఘటనోద్య మాలు 1948 సెపైంబరు వరకూ తీవరూపం 

దాల్చాయి. 1948 సెపైంబరు 1రిన యూనియన్ “సైన్యాలు సంస్థానం మ్ 

మిలిటరీ చర్యను ఆరంభించాయి. దీని వెనక |పధానంగా మూడు కారణా 

లున్నాయి. ఒకటి _ నిజాం రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంతో కలపడం; రెండు_ 

ఫ్యూడల్ శక్తుల [పాబల్యం కొంత తగ్గించడం; మూడు. కమ్యూనిస్టు పార్టీని 

అణచడం. ఇందులో మూడో ఆశయ సాధనను 1లీరి్న వరకూ యూనియన్ 

(పభుత్వం కొనసాగించింది. సాయుధపోరాటం 1951లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ 

ఆపింది. 1952 ఎన్నికల్లో పాల్గొంది, 

తః మధ్యలో జరిగిన అన్ని ఘటనలనూ ధర్మారావు తన జనవాణిలో 

రాశారు. సాయుధ పోరాటాన్ని బలపర్చారగు. హోలీసుల దౌర్జన్య చర్యలను 

ఖండించారు. ఎలమ్మరు, కాటూరి ఘటనల మీద మేధావుల సంతకాలతో పతి 

కలో బాగా (ప్రచారం చేశారు. డిపెన్యూలసె కాల్పులను “జెయిళ్ళలో కాల్చు 

లంటూ సంపాదకీయంలో గర్హించారు( 17.68.1946). ఉరిశిక్షవడ్డ తెలంగాణా 

యువకులకు “పాణభిక్షుి పెట్టండని సంపాదకీయం రాళారు (28-8.1981). 
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(ప్రాణభిక్ష సెట్టిం తర్వాత *సుభీభవి అంటూ మరో సంపావకీంపం ఛో 

ఆశీర్వదించారు (9-5-1981). 

ఆం|ధరాష్ట్ర సమస్య యుద్దం ముగిసేదాకా మొదట వెనక బడ్డది. 

తర్వాత స్వాతం,త్యం వచ్చేదాకా మరుగునపడ్డది. 19488 మదాను రాష్ట్రం 

రెండు శాసన సభల్లో ఆం|ధ, తమిళ, కర్ణాటక, కేరళ రాష్టా9లను ఏర్పాటు 

చెయ్యాలని డా! సుబ్బరాయన్ (ఆప్పటి న్యాయ శాఖ మంత్రి తీర్మానం 

జశీయించాడు. ఆ సంవత్సరం ఢిల్రీ పార్ల మెంటులో న్మెహూ, రంగా [పశ్నకు 

సమాధానం చెప్తూ ఆంధ రాష్ట్ర్రం త్వరగా ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ణాషో 

[ప్రయుక్త రాష్ట్ర సమ్మేళనం ఢిల్లీలో ఆ సంవత్సరం డా॥ పట్టాభి అధ్యక్షతన 

జరిగింది, 

1948 లోనే ధార్ కమిటీని ఆంధ రాష్ట్ర విషయం పరిశీలించడానికి 

కేంద [పభుత్వం వేసింది. ఆది రాజధాని విషయం తగాదాను తేల్చలేక 

పోయింది. 1949లో జె. వి. పి. కమిటీ ఏర్పడింది. జవహర్దాల్ , వల్దభ్ భాయ్, 

పట్టాభి ఇందులో సభ్యులు. రాష్ట్రాన్ని స్థాపించాలసీ మ।దాసు మాతం రాజ 

దాని కారాదనీ ఈ- కమిటి సిఫార్సు చేసింది. ఈ ఘటనలను ధర్మారావు పొల్లు 

నెల్లులోనూ, ఆనేక సంపాదకీయాల్లోనూ బాగా విమర్శించాడు. రాష్ట్రం విభజనలు 

ఆ[తమా _ ఆనర్థకమా, జే ఆం[ధా, ఆంధులకానందం, [దోహులున్నారు 

జాగ త! ఆంటూ చాలా సంపాదకీయాలలోనూ, నాయకుల మోసాలను ఎప్పటి 

కప్పుడు తమ రచనల్లొనూ ధర్మారావు ఎండగట్టాడు. 

1౪50 నాటికి రాష్ట్ర) సమస్య ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే ఉన్న 

చందంగా ఉంది. స్వామీ సీతారాం సత్యాగహమంటూ మొదలెట్టాడు. తెలంగా 

కాలో పోలీసుల చదురంతాలు, కమ్యూనిస్టులపె చిత్రహింసలు అధిక 

మయ్యాయి. ఈ కాలంలో జనవాణిలో “ఛలోకా ?ఖలోకా ? ఆనీ, “అభాగ్యు 

ఆం|ధి ఆని, “అవశ్యక ర్రవ్యం అనీ, “మళ్ళీ ఆం రాష్ట్ర్రం” అనీ, “నీటిలో 

నిప్పు ఆనీ, 'ఆంధులకు మరొక వర్తీ' అనీ ఆనేక సంపాదకీయాలు రాష్ట్రం 

(పజల కార్యాచరణను గురు చేస్తూ వ్యంగ్యంగానూ, నూటిగానూ రాశాడు. 

1952 ఆక్టోబరు 18s పొట్టి శ్రీరాములు రాష్ట్ర సాధనకు ఆమరణ 

నిరాహార దిక్ష చేపట్టాడు. నాయకులకు చీమకుట్రినట్టయినా లేదు. నాటి ముఖ్య 

మంతి రాజగోపాలాచారి దీన్ని పట్టించుకోలేదు. చివరకు 1952 డిసెంబరు 

15 న శ్రీరాములు చనిపోయారు. తెలుగు దేశం అట్టుడికినట్టుడికింది. తలుగు 

నాడు మంటల్లో" మునిగింది. డిసెంబరు 19 న పార్లమెంటులో నెహూ 1958 

అక్టోబరు 1 లోపున ఆంధ రాష్ట్ర్రం స్థాపిస్తామంటూ పకటించారు. దేశం 
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శాంతించింది. ధర్మారావు “శ్రీరాములు నిర్యాణం ఆంటూ ఒక సంపాద 

కీయం రాశాడు. కాం|గెను వారి అలసత్వానికి, స్వాతంత్యం వచ్చింతర్వాత 

వేసిన కమిటీల రిపోర్డులను పాతేసిన |వభుత్య సాచివేత విధానాలకూ; 

(ప్రభుత్వ నిరాదరణకూ కాంగెను నాయకుల్లో [పాంతీయ దురభిమానాలకూ, 

వ్యక్తి దురహంకారాలకే శ్రీరాములు ఆహుతయ్యారని ఖండితంగా రాశారు. 

(17.12.1952) 

రెచ్చిపోతున్న (పజలను |పళశాంతంగా ఉండాలంటూ శీత కొక, 

తుమ్మల, డా॥ రాజారావు, సుంకర, వాసిరెడ్డి, మా. గోఖలే, ఆర్ముద, అని 

సెట్టి రిక విజ్ఞ ప్తిని తెలుగు [పజలకు అందించారు. 

ఆం్యధరాష్ట్ర నిర్మాణ ఉద్యమాన్ని (పతి సంచికలోనూ 1పతిబింబిస్తూ 

జనవాణి ద్వారా తానూ ఉద్యమ నిర్వాహకుడుగా ధర్మారావు బాగా కృషి 

చేశాడు. ఈ ఉద్యమంలో అలసత్వం వచ్చిన (పతి సందర్భంలోనూ తన 

రచనల ద్వారా |పజల్లో వైతన్యం రెచ్చగొట్టాడు. నాయకుల ముసుగులను 

చీల్చి వారి నిజరూపాలు బయట పెట్టి రాష్ట్ర నిర్మాణంలో డక బాధ్యత గల 

హృకికా రచయితగా ధర్మారావు చక్కని కృషి చేశాడు. 

ధర్మారావు మ్మదాసులో ఉంటూ అక్కడా, ఇతర చోట్లా సాహిత్య 

కార్యక మాలకు హాజరు కావటానికి తెలుగునాడులో పర్యటిస్తూండేవాడు. 

1951 డిసెంబరు 22, 238 తేదీల్లో మ్మదాసు రాజాజీహాల్లో తెలుగు సంస్కృతీ 

సభలు జరిగాయి. అనేక అంశాల మీద నార్భ, కాటూరి, మల్లంపల్లి తదితరులు 

ఉపన్యాసాలిచ్చారు. 2వన సభలకు తాపీ ధర్మారావు అధ్యక్షత వహిస్తూ 

సంస్కృతిని గురించి ఇలా ఉపన్యాసించాడు. 

“సంస్కృతి అంపే మానవుడు స్వయంకృషి వల్ల అలవరచుకునే 

(పతీది అని అర్ధం. స్వయంగుణాలు, ఇన్ స్టింక్టలు , ఆ తర్వాత మనిషి సంపా 

దించుకొనే విజ్ఞానం సంస్కృతి. ఆం్యధుల (పత్యేక సంస్కృతి సంస్కృృతాను 

వాదాలలో పడిపోయి వెతికితే కాని కనిపించని స్థితికి వచ్చింది. మనం ఇతరు 
లను అనువదించుకోవడమే కాదు. ఇతరులూ మనవి అనువదించుకొనేలా 

చేయాలి. పతికల'పె నిర్బంధాలను తొలగించాలి. పుతడికా స్వేచ్చా ౫4౦ 

(త్యాలనరిక ప్రై (పభుత్వ దృష్టిని ఖండించాలోనీ అన్నాడు.21 

ఆంధ విజ్ఞాన సమితి అంటూ మదాసులో ఉండే 50 కళాశాలల్లో 

చదివే తెలుగు విద్యార్థులందరూ కలిసి ఓ నంఘం 1951టో ఏర్పాటు డెను 

న్నారు. దిని నిర్వహణ పరుచూరి హనుమంతరావుది. 1992లో ఈ ఎఎం 

ధర్మారావును చాలా ఘనంగా సన్మానించింది. ఆ సభలో ధర్మాథావు, విభా 
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రులు ఆం|ధ దాష్ట్ర నిర్మాణ సందర్భంగా ఎంతటి దీక్షను పూనాలో వివరిం 

చారు. వారి సమస్యలమీద ఏకం కండని పిలుపిచ్చారు. (పరుచూరి హనుమంత 

రావుతో ఇంటర్వ్యూ). 

1952 మార్చి 99న మదాసులోనే సోవియట్ సాంస్కృతిక (పతినిధు 

లకు సాాగత సత్కారాలు జరిగాయి. ఆ (ప్రతినిధి వర్షానికి |పసిద్ద అజర్ 

బై జాన్ రచయిత, స్టాలిన్ పతక (గహిత నికొలాయ్ టికొనాప నాయకత్వం 

వహించారు. ఈ సభ |పకాశ్ స్టూడియోలో ధర్మారావు అధ్యక్షతన జరిగింది. 

(పజానాట్యమండలి సాంస్కృతిక కార్య కమాలు జరిగాయి. ధర్మారావు “ఈ 

రెండు దేశాల మధ్య 'స్నేహసంబంధాలు దృఢం కావాలనీ ఆందుకు సాంస్క్ట్బు 

తిక రంగమే సాయవడుందనీ” అన్నారు.22 

మదాసులో ఉంటూండగానే 1953.54 ల మధ్య ధర్మారావు గడ్డం 

మీద చిన్నచిన్న కురుపులు లేచాయి. డాక్టర్లు బహుశా చర్మవ్యాధి కావచ్చ 

న్నారు. మంగలి కత్తి కారణం అయి ఉండవచ్చని భావించారు. గడ్డం 

గియ్యటం మానమని సలహా ఇచ్చారు. తెల్లగా "చెరిగిన గడ్డం చూసి మతులు 

రవీందనాధ టాగూర్లా ఉన్నారనీ అలాగే పెంచమనీ అన్నారు. దాంతో 

అలాగే మ్మిత్రుల మాట పాటించారు. అప్పటి నుండీ సాహిత్య లోకానికి ధర్మా 

రావుగారి రూపం పండుగడ్డంతో ఆం[ధా టాగూర్ లా అనిపించడం ఆరంభ 

మైంది.23 

19566 ఫి|బవరి 2న వఖ్యాత సోవియట్ రచయిత ఇల్యా ఎ హెన్ 

బద్ మదాసువచ్చిన సందర్భంగా ఉడ్ లాండ్స్ హోటల్లో గొప్ప సభ జరిగింది. 
MN ళం 

ఆసన్మాన సభకు ధర్మారావు ఆధ్యక్షత వహించారు. “మన [గ్రంధాలను రష్యన్ 

భాషలోకి అనువదించాలని సూచించారు”. ఆ సభలో ఆర్న్ముద, అనిసెట్టి తది 
తర అభ్యుదయ రచయితలెందరో |పనంగించారు. దాదాపు రీ0 మంది [ప్రముఖ 

తెలుగు రచయితలు సభకు హాజరయ్యారు, 24 

1956 ఆగస్టు 24, 25, 26, తేదిల్లో విజయ వాడ లో రాష్ట్ర అరసం 

కార్యవర్గ సమావేశానికి తాతాజీ హాజరయ్యారు.25 1956 సెపైంబరు 19న 

మ్శదాసులో చలన చిత పరిశ్రమ, అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, మితులూ 

కల్సి చాలా పెద్ద ఎత్తున ధర్మారావు 70వ జన్మదినోత్సవం జరిపారు. ఆనేక 

రంగాల్లోని పలువురు [ప్రముఖులువన్యసిం చారు. ధర్మారావు తానుఎలా సాహిత 

సేవ చేసిందీ వివరించారు. ఈ సందర్భంలో వారి గౌరవార్దం తిరుపతి వెంక 
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'పేశ్వార విశ్వవిద్యాలయానికి రేలంగి వెంకొ|టామయ్య పదిహేను వేలు విరాళం 

ఇచ్చారు. ఈ సభల వివరాలు మరోచోట ఇవ్వడం జరిగింది. 

ఎక్క.డున్నా నంస్క_రణ వివాహాలను జరిపిస్తూండటం ధర్మారావుకు 

ఆనవాయితీ అయింది. మదాసులో ఉంటూండగా అప్పుడు అక్కడుండే విళా 

లాం[ధ విలేకరి వి. హనుమంతరావు సరళల వివాహం దక్షిణ భారత హింద్ 

[ప్రచార సభ హాలులో జరిపించారు. (12.6.1984). జయ|పద, సి.కె. 

నారాయణ రెడ్డిల వివాహం కూడా ధర్మారావే నిర్వహించారు. (12-2-1956) 

1957 జనవరి 16న భారత ఫిలిం జర్నలిస్టుల సంఘం, చలనచ్చిత 

పర్మిశ మ రజతోత్సవాల సందర్భంగా ధర్మారావును ఇంకా కొందరినీ ఘనంగా 

ముదాసులో సన్మానించింది. ఆ సభలో తనకు జరిగిన సన్మానానికి సమాధానం 

చెప్తూ కళలు _ _పజా కళల స్యభావాలను వివరించారు. [పజా కళల వ్యాప్తికి 

చితరంగం కృషి చెయ్యాలనీ ఆ దిశగా ఫిలిం జర్నలిజం మరింత దోహదం 

చెయ్యాలనీ ఆకాంక్షించారు. 

సుమారు 22 సంవత్సరాలు మదాసులో గడిపి అన్ని రంగాల్లో నూ 

తనకంటూ ఓ (పత్యేక స్థానం ఊండేలా కృషి చేసి 1958 జులైలో హోదా 

బాదు వచ్చారు. అప్పుడప్పుడు, మిగిలిన సినిమా పనికోనం కాసి, సొంత ఇల్లు 

బాగుకోసం కాసీ మదా 'సెళ్ళి వస్తూన్నా స్థిరనివాసం హ₹దాబాద్లో కాచిగూడ 
సైషన్ దగ్గర “చి|తకూట్' లోనే ఉండేది. ధర్మారావు కార్యరంగం మ]దాసు 

నుండి హె[దాబాద్కు మారింది. ఎంతో కాలంగా ఆశించిన తెలుగుల రాజధాని 

భాగ్యనగరానికి చాలా ఉత్సాహంతో ధర్మారావొచ్చారు. 

0 09 0 0 

ఈ భాగంలో వచ్చిన ఆంధ రాష్ట్ర, తెలంగాణా స్వరాష్ట్ర ఉద్యమా 

లకు సంబంధించిన వివరాలను ఈ కింది పు సకాలనుండి సెకరించాను. 

- కొండా వెంకటప్పయ్య “స్వియచరి తి. 

_ రావి నారాయణ రెడ్డి “సీర తెలంగాణి. 

_ అయ్యదేవర కాేశ్య[రావు నా జీవితకధ నవ్యాంధ'. 

- ఎం. ఎల్. నరసింహారావు “తెలంగాకకా వైతాళికులు”. 

- టంగుటూరి |పకాళం “నా జీవిత యాతి. 

- ఆరుట్ల రామచం[దాండి “తెలంగాణా హోరాట స్మృతులు”, 
ఛై Ga 
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జనం నుండి జనంలోకి కాగడా 

“Newspaper is the bible of Democracy. lt is the book 
out of which a people determines its behaviour. It is the 

only serious book most people read’ 26 _అన్న (పఖ్యాత జర్న్న 

లిస్టు వాల్టర్ లిప్మన్ మాటలు వారాపుతికల |పహాధాన్యాన్ని చెపాయి. 

(ప్రభుత్వాలు సాధారణంగా ప్మతికలను తమ గుప్పిట్లో ఉంచుకోడానికి 

పయత్నించడం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆది సాధ్యం కానప్పుడు పరోక్షంగా 

నైనా, వాటి మీద తమ |పభావం ఉండేలా చూసుకొంటాయి. దినికి కారణం 

ఆందరికీ తెలిసిందే. |వజలకు తమ భావ (పచారాన్ని అందించడానికి వీటిని 

మించిన |1పచార సాధనం మరోటి (లేదు. సాంకేతికంగా బాగా అభివృద్దిని 

సాధించిన దేశాల్లో నెతం అనేక రకాల (పచార సాధనాలున్న సందర్భంలో 

కూడా వారాపతికల పాత ఎక్కడా తగ్గలేదు. మారుమూల |పాంతాల జనా 

నికి కూడా తమ భావాలనందించడానికి అనువైన సాధనం ఇది. స్వాతం 

[క్యానికి ముందూ _ ఆ తర్వాత కూడా భారత దేశంలోని పాలక వర్షాలు 

ప్యతికలతో తమకున్న సంబంధాలను ఎంత  ఉజ్యాగత్తగానూ, ఆ(పమతత 

తోనూ ఉంచుకున్నాయో పరిశీలిసే. పష్మృతికలంపే వాటికున్న గుండె దడను 

గమనిస్తే. ప్యతికలకు (పజల్లో ఉన్న అభిమానం, [పజల పె ఉన్న |పభావం 

అర్థమవుతుంది. సంఘటనల ఆధారంగా (ప్రజల్లో భావ చై తన్యాన్ని రెకె త్తించే 

శ్రి ప్మతికలకుంది. దేశం రూపురేఖలే మార్చగల శ కిమంతాలు శఈవకతికలు, 

కనుకనే రష్యాలో విప్లవం వచ్చిన తర్వాత లెనిన్ అనేక సార్దు ప|తికల 

ప్రాధాన్యాన్ని వివరించాడు. వుతిక వివ్హవకారుడి చేతిలో ఆయుధం అన్నాడు. 

ఇలాంటి ఆయుధం ధర్మారావు చేపట్టాడు. నిత్యం ఇతర దేశ సాహితశీ 

పఠనంతో అనేక సరికొత భావాలను (పజలకందించాలన్న ఆవేశం ఊరక 

లెత్తే దశలో ఈ ఆయుఢం వారి చేతికొచ్చింది. అంతవరకూ తాను తిరు 

గాడిన భావాల వరిధిని చేదించుకుని రెగ్క_లల్లారుస్తున్న సమయంలో పృతికలో 

జేసిచియాల్సి వచ్చింది. 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎర్రకేక 23 ర 
ధర్మారాపుకు |బాహ్మణేతర ఉద్యమంతో సంబంధాలుండేవని ఇప్పటికే 

తెలిసింది. తన కవనంతోనూ, హేతువాదంతో కలిసిన తార్కిక ఉపన్యాసాల 

తోనూ ఆయా సభల్లో జనరంజకోప న్యాస కుడుగానే పేరు సంపాదించాడు, 

నెల్లూరులో అలాంటి సభలో చదివిన ప్రార్థన పద్యం కూడా ఒకటి దొరికింది: 

క్రాహ్మణేతరులైన వివిభ కులాలు విడివిడిగా సభలు జరుపుకోవడం - 

సంఘటిత పడడం, (బాహ్మణజీతర ఉద్యమంలో ఏకీకృతం కావడం ఇవన్నీ 

1917 నుండి తెలుగునాట కూడా ముమ్మరంగా కొనసాగాయి. కమ్మ మహా 

సభలూ, రెడ్డి జనసం ఘాలు, ఆదియాం[ధ సభలూ, ఆది వెలమ సభలూ అన్నీ 

చేసే తీర్మానాల్లో పధానంగా ఉద్యోగావకాళాలూ, విద్యా సాంస్కృతిక రంగా 

లలో అభివృద్ధిని సాధించాలసీ కోరుకోవడం కనిపిస్తుంది. ఆత్మ విశ్వానం 

పెంచుకోవడం అవసరమన్నది వీటన్నిటికి వెన్నెముక లాటి ఆశయం. 

నమదర్శిని సాహచర్యం 

ఈ ఆశయాల |పచారానికి (బాహ్మణేతర ఉద్యమం రాజకీయ ఆంగం 

జస్టిస్ పార్టీ. “సమదర్శిని” పతికను తెలుగులో ఆరంభించింది. పింజల 

సుబమణ్యశేటి |ప్రచురణకర్షగా, సంపాదకుడుగా, ఊండేవాడు. వీరు. 
వేటపాలెం నుండి తమిళ ప్రాంతానికి వెళ్ళి స్థిరపడ్డ తెలుగువారు. అలాగే ఈ 

స్మతికకు నిజమైన సంపాదకుడుగా గానాల రామ్మూర్తి ఊండేవారు.27 వీరు 

గుంటూరు |పాంతం వారు. ఈ జస్టిసు పార్టి వారి పతికల్లో గూడవల్లి రామ 

బ్రహ్మం, దువ్వూరి రామిరెడ్డి సంపాదకవర్షంలో ఉండి పనిచేశారు. 2కి 

సమదర్శిని కొంతకాలం దినప్మతికగానూ, దైషవార ప్మతికగా మరికొంత 

కాలమూ వచ్చేది. ఉగాది సంచికలను విషిధాంశాలతో |పముఖ పండితుల 

వ్యాసాలతో ఉన్నత ప్రమాణాలతో (పచురించేవారు,.  ఇరవయ్యాశతాబ్దం 

పూర్వార్థంలో ప్రసిద్ధి చెందిన రచయితలందరూ ఇందులో రాసేవారు. 23 

- అప్పట్లో బాహ్మణోత ర ఉద్యమంలోని మంచివై పు శ్రీ పాద సు|బమణ్యశా స్రీ 

ఆకర్షితులై “ఈ ఉద్యమాన్ని మనమెందుకు సమర్థించకూడద'ని వ్యాసాలు 

రాశారు, 
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దర్మారావు అనేక జమీలతటో ఉద్యోగాలు పసి ఒక దశలో నిరుద్యోగిగా 

ఉన్నాడు. వీహారులో కూడా తన రాతను పరిక్ష చేసుకుందామని వెళ్ళి నిరా 

శతో తిరిగొచ్చాడు. ఆ కాలంలో ఇక్కడ మదాసు ఠాజకీయాలలో జస్టిస్ 

పార్డీ (పభావం తిరోగమన దశలో ఉంది. అంతకుముందు వచ్చిన అన్ని 

[పభుత్వాలనూ- తమకున్న సంఖ్యాబలం వల్బనై తేనెమి, కాం[గెస్ _ (పభుత్వం 

ఏర్పాటుకు తిరస్కరించడం వల్బనై తేనేమి, జస్టిస్ పార్టీయే పాలన సాగిం 
చింది.30 తాను ఆదినుండి ఏ ఉద్యోగావకాశాల కోసం పోరాడిందో దానికి 

సం బంధించిన కమ్యూనల్ జీ. వో. ను తెచ్చింది. దీని తర్వాత జస్టిస్ 

పార్టీలో ముసలం ఆరంభ మెంది. సి. ఆర్. రెడ్డి, రెడ్షినాయుడు మొదటి 

నుండీ ఈ పార్టీలోని (పతిపక్షంలో ఉండేవారు. జమీందార్హ మధ్య కుమ్ము 

లాటలు అధికమయ్యాయి. నాయకుల నిరంకుశ దోరణులను సామాన్య 

సభ్యులు ఎదిరించడం ఆరంభించారు. అనేక మంది కాం[గెసులో చేరారు.౩!1 

జస్టిస్ పార్టీ ఉద్యోగాల కోసం ఏర్పడ్డది తప్పు; దీనికొక ఆర్థిక, రాజకీయ 

కార్యకమం లేదనీ, వజా పునాది అనలే లేదనీ సభ్యుల్లో నిరాశ |వబలింది. 

ఈ తగాదాల కాలంలో (బాహ్మణేత రుల్లో అటు పాండిత్యంలోను, ఇటు |పతిభ 

లోనూ - (బాహ్మణులతో సమాన ఊటీ ఎవరని వెతికితే ఆ నాయకులకు ధర్మా 

రావు కనిపించాడు. అప్పటికే జమీం డార్ద తో సన్నిహిత సంబంధాలుండడం, 

సాహిత్య వాదోపవాదాలలో తనదంటూ ఓ (పత్యేక ముదను ఏర్పాటు చేసు 

కోవడం, ఇతర దేశ భాషా సాహిత్యాలే కాకుండా ఇతర విషయాల్లో కూడా 

ఆఅ శేష పరిజ్ఞానం కలిగి ఊండడం, అన్నిటిసీ మించి అంతకు పూర్వం 

బొబ్బిలి రాజాకు ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగానూ, మేనేజరుగానూ వనికేయడం 

అన్నీ కల్సి 'నమదర్శినిి సంపాదకత్వ బాధ్యతను ధర్మారావు భుజస్కంధాల 

మీద జస్టిస్ పార్టీ పెట్టింది. ఉప సంపాదకులుగా రామ బహ్మ్మం చేరారు.32 

కమ్మ చరిత రాయమసి గూడవల్లి రామ|బహ్మం, కొసరాజు రాఘ 

వయ్య, సము దాల రాసంవాచార్భలను చల్లపత్సి పంపితే ఆది సాగక కొంత 

కాలం రామ/బహ్మం *“సమదరగ్శనిలో వనిచేశారు. ముండు ఉప సంపాదకులూ 

ఆ తర్వాత సంపాదకులుగా. అప్పుడు అది ద్వ్వైవార ప్మ్యతిక.34 ఆంధ 

ప్మతికను [పభుత్వం కొంత కాలం నిషేధించింది. ఆ కాలంలో ధర్మారావు 

“సమదర్శిని'కి సంపాదకులుగా పనిచేశారు. అప్పుడు దీన్ని కొద్దికాలం దిన 
ప్యతికగా మార్చి నడిపారు. సమదర్శిని జైళ్లలో ఉండే కాం[గెసు వాళ్ళకు 
సత్యాగహ వార్తలను అందించే ఏకైక పృతికైంది. ఇందువల్తే డా॥ పట్టాభి 
జైలు నుండి విడుదలై రాగానే ధర్మారావును అభినందించారు. అందులో 
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ఉండగా తన వచన రచనలను, కధలను కొన్నిటిని (ప్రచురించారు. 

పారిజాతాపహరణానికి భావ ప్రకాశిక వ్యాఖ్య ఇందులోనే రాశారు. ఈ 

సంచికలు పూ గా నాకు దొరకలేదు. థర్మారావు రచనలున్న భాగా 

లున్నాయి. వాటిని పరిశీలిస్తే భాష సరః (గాంఖికం. జస్టిస్ పార్టీ రాజకీయ 

(ప్రచార వేదికగా ఇది ఉన్నా సాహిత్య పరంగా చూస్తే మౌలిక రచనలెన్నో 

ఆందులో అచ్చవుతుండేవని గొ(జెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య దాఖలాగా చెప్పు 

న్నారు. చలం రాసిన రెడ్డిరంగమ్మ, ముద్దు కృష్ట రచనలనేకం, పురివండా, 

మంగిపూడి వారి కవిత్యాలూ, ఉన్నవవారి వ్యాసాలు వస్తుండేవి. అనేక 

విషయాలకు సంబంధించిన ఛాయా చితాలు కూడా అచ్చ సేవారు. అప్పటికి 

జనంలో 1పచారమున్న హృతికలు ఆం|ధహుతిక, సమదర్శిని.౩5 

జస్టిస్ పార్టీలో ముఠా తగాదాలు బజారున వడడం ఆరంభించాయి. 

చలవలి రాజా, మీరాప్పరం రాజాలు కృష్టా జిలా బోరుల ఆధిపత్యానికి వే 
రుణ జ ల య a లజ 

కు స్తీపట్టు 1926 నుండే ఉండేవి. ఇది |వధానంగా కమ్మ - వెలమల రణ 

రంగం. అప్పటినుండీ ఇది చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి 1982 నాటికి 

చీలికగా బయటికొచ్చింది. చల్లవల్లి రాజా పజామిిత పజాన్ని పెట్టాడు. 
య తన లు 

ఆప్పటివరకు జసిస్ పొరీలో పధానంగా ఉన్న బడా భూస్వామి అడుసుమిల్లి 
జు లు | , లకు. 

గోపాలకృష్ణయ్య పార్టినుండి బయటికొచ్చాడు, కాం గెసులో చేరాలం పే 

రొనివ్వరు. చల్లపల్లి రాజాతో కలిశాడు. ఈ (ప్రజూమ్మిత వజానికి ఓ ప్యతిక 
ఉండడం అవసరమని భావించి ఆ పేరుతోనే “_పజామి[తి పతికను నెల 

కొల్పారు. కొంతకాలం ఆవట పల్లి నారాయణరావు సంపాదకత్వంలో బెజవాడ 

ఆహ ఇద క లాం ంరి య నుండి వచ్చి తర్వాత మ్మదాసుకు మారింది. జ గర్హమూడి కుప్పుస్వామి ఆలో 

చన మేరకు గూడ వల్లి రామ్మబహ్మంను సంపాదకుడుగా నియమించారు. 

కుప్పుసాామితో ఉన్న వరిచయంవల్లనే రామ్మబహ్మం మొదట జస్టిస్ పార్టీలో 

ఉంటూ సమదర్శినికి సంపాదకత్వాస్ని వహించాడు. ఆ కాలంలోనే వాణి?6 

ఆనే పతి కలో కూడా రచనలు చేసూండేవాడు. ఆప్పటికే కికరకంగా కమ్మ 

చరిత ఆఅనతగ “గండికోట. పతనంి నాటకం రాసి తెలుగు పాఠకుల్లో మంచి 

రచయితగా పేరు పొందాడు రామ్మః "గాం, 



లెలెప్రీ తాపీ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 

పెజామితి సంబంధం 

రామ బహ్మం సంపాదకత్వంలో 1982 నుండీ సజూామ్మిత మద్రాసు 

నుండి రావడం ఆరంభమైంది. ధర్మారావు, రామబహ్మం సమదర్శినితో 

ఉన్నప్పటినుండి వా రెక్కడుం టే అక్క-డొక సాహిత్య వేదికను తయారు చేసు 

కుంటూండేవారు. ఇప్పుడు రంగం మారింది. ఆంతే. |పజశామి|త కార్యా 

అయం మొదల్లో మిడ్లాండ్ థియేటర్ దగ్గర ఉడ్స్రోడ్లోనూ, తర్వాత 

ఆచారప్పన్ వీధితో బి. ఎన్. కె. |((పైెస్ మేడమీదా ఉండేది. ఇక్కడ తాపీ, 

సము[దాల రాఘవాచార్య, కపిల కాశీపతి, నార్థవెంక చేశ్వరావు, గోపీచంద్, 

కొసరాజు రాఘవయ్య, ఎస్. వి. ఎస్. రామారావు, బి. యన్. రెడ్డి, స్తీ నివాస 

శిరోమణి లాంటి [పముఖులందరూ కలవడం, వివిధ విషయాల మీద చర్చలు 

సాగించడం చేస్తూండేవారు. వాటిని వ్యాసాలుగా హృతికలో అచ్చేస్తూం డేవారు. 

రామ్మబహ్మం, ధర్మారావుని గురూజీ అని |బదర్ ఆనీ చాలా గౌరవంగా సంబో 

ధిస్తూండేవాడు. ఉ త్రరాల్లోకూడా గురూజీ ఆని రాసేవాడు. ఒక రకంగా 

అప్పటికి అపారమైన జీవితానుభవంతో, ధర్మారావుగారే ఒక సందర్భంలో 

కొత్త పాళీలో అన్నట్టు “తలబరువుతో (అనెక విషయాలను బురకెక్కించు 

కున్నందుకే ఈ బరువు) వాళ్ళందరికీ ధర్మారావు గురుస్థానంలోనే ఉండేవాడు. 

సింహ తలాటాలూ, గండ పెండేరాలవాళ్ళతో అప్పటికే సాహిత్యపరంగా 

డీకొన్నాడు గూడానూ. 

గ [(పజామి[తలో నార్ల, ఆం|డ శేషగిరిరావు, ముద్దా విశఇనాధం, 

బోయి నీమన్న, ఎ. వి. సీతారామయ్య, కురా నుబ్బారావులే కాకుండా పెన 

సహెహితీ చర్చల్లో పాల్గొనే వారంతా ఒకరకంగా పనిచేసే వారనే అనవచ్చు. 

ధర్మ్యారావుకప్పుడు కుదురైన ఉద్యోగం లేకపోవడం, మధ్యలో మందసా 
నౌకరీ చేసినా మృదాసు సంబంధం వదులుకోకపోవడంతో “దజా మితిమూ 

ధర్మారావుకూ విడదీయరాని సంబంధం ఉండేది. ష్యతికలో రచనలను వేయడా 
నికి తయారు చెసుకునే [ప్రణాళికలో గూడా ధర్మారావు చెయ్యి ఊంటూండేది. 

భాషాపరంగా ధర్మారావు మారుతూన్న కాలం ఇది. భావాల విషయం 

చఛోనూ అంతే. రాజకీయాభి[ప్రాయాలకంతగా (పాధాన్యం ఇవ్వకున్నా జస్టిసు 
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పార్టీ మీద మోజు పోయింది. [(బాహ్మణేతర ఉఊద్యమంలొని సంస్కరణ, 

సాంస్కృతిక సరమైన భావాలు మరింత స్పుటం అవుతున్నాయి. లోకజ్ఞానం, 

హేతువాదం; ఏటికి ఊతమిచ్చిన వేదం వెంకటాచలయ్య స్నేహం ధర్మా 
రావు మార్పుకు జాగా తోడ్పడ్డాయి. ధర్మారావు సాహచర్యం = ఆప్పటికే 

సాహిత్య రంగంలో చలంలాంటి వచన రచయితలు లేపిన దుమారం, 

ప్రజల్లో అలాటి. సరళమైన వచనానికున్న ఆదరం, అన్నీకలగల్సి రామ 
[బహ్మంగారినీ మార్చేశాయి. 1పజామ్మిత అందుకు దర్పణం పట్టింది. మారిన 

ధర్మారావుగారిని తెలుగుదేశానికి పరిచయం చేసిన ఖ్యాతి (పజామి[తదీ 

దాని సంపాదకుడు రామ్మబహ్మోనిదీనూ. 

ధర్మారావు కొత పాకీ వ్యాసాలనూ (1986), దేవాలయాలమీద బూతు 

బొమ్మలెందుకన్న వ్యాసాలనూ (1986) పజామిత |పచురించింది. రచయిత 

చేరు చివరిదాకా తెలియజెయ్యకుండా పీటిపై విమర్శలను ఆహ్వానించి, వాటినీ 
(ప్రచురిస్తూ ధర్మారావులో భావ పరివర్తనకు స్పష్టత వచ్చేలా చేసింది. హ్మతికా 

విమర్శనారంగంలో కొత్త వరవడిని 'పెట్రింది. ఆ రోజుల్లో ఈ షతిరకకు 

_పజల్టో ఉన్న పా9చుర్యాన్నిి ఆర్థం చేసుకోడానికి రచయితా చితకారుడూ 

ఆయిన సంజీవదేవ్ వాక్యాలు సహకరిస్తాయి. “ఎందరెందరో సాహితీరథులు, 

మహారథులు ఆందులో రాస్తూండేవారు. వారిలో తాపీ ధర్మారావు రచనలు 

మాకెంతో ఆకర్షకంగా ఉంటూండేవి........ ప౦9జామితంలో కేవలం సాహితీ రచ 
నలు మాతమే కాక సనాతనులకూ, సాం[పదాయికులకూ, ఆంధ విశ్వాసకు 

లకూ దెబ్బ తగిలించే ఎన్నో భావ విప్తవానికి సంబంధించిన రచనలు వెలు 

వడ్తూండేవి.” 

విశ్వనాధ సత్యనారాయణను ఎ త్రి పొడుస్తూ “వారి ముచ్చిలి గుంటలో 

మూడో కన్నుంద'ని ఒక వ్యాసంలో డాక్టర్ గోవిందరాజుల సుబ్బారావు విమ 

రించారు. అలాగే మదానులో స్టానం వారో నాటక  |వదడర్శన ఇచ్చారు. 

అందులో జరిగిన వ్యవహారాలను వెల్లడిస్తూ 'సానంవారి కుంభకోణం ఆనే 

శీర్షికతో లిక వ్యాసం రాశారు. ఇలాంటి గుండె బెదురులేని పచురణలతో 

పంజూమిత నాటి సంచలన ప్మ్యతికగా ఉండేది. ఆలాటిదే మరో వ్యాసం “ధన 

వంతులకే ధర్మాసుపతులు” అన్నది. 

మ దాసుకు ఆరోజుల్లో కవులూ-కళాకారులూ _ రాజకీయ వేత్తలూ ఎవ 

రొచ్చినా (పజామిత కార్యాలయంలో సభ ఉండాల్సిందే 1940 జనవరి 1రెన 

గిడుగువారు ఇక్కడ జరిగిన సభలోనే తెలుగు [పజలకు “తుది విన్నపం 
చేశారు. ఎం, ఎన్. రాయ్ 1941 ఆరంభంలో ముదాసొచ్చినప్పుడు ఈ కార్యా 
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లయంలోనే ఒక సభ ఏర్పాటు చెశారు. అందులో “హిట్రరు సోవియట్ మీద 

వరుచుకు వడాడని రాయ్ ఆంచి” ఖాసా సుబ్బారావు తదితరులు అలా జరగ 

దని వాదించారు. ఆతి కొద్దికాలంలోనే ఆది జరిగింది. ఈ కార్యాలయంలో 

రాయిష్టులు తరుచూ కలుసుకుంటూండేవారు. రాజకీయ, సామాజిక్ అంళాట 

కద చర్చిసూ ఉండేవారు, ఈ కార్యాలయంలో నిత్యం కలిసే సాహితి 

వర్గంలో తాపీ ధర్మారావు, గిడుగు సీతాపతి, మల్లం పల్లి సోమశేఖర శర్మ, 

గోపీచంద్, కొడవటిగంటి, మల్లాది వెంకట విశ్వనాథ శర్మ ఉండేవారు. 

ప్మతిక కోసమే  పెట్టారన్నట్టు బి. ఎన్. రెడ్డి - బి.ఎన్.3. _పెస్ 
స్థాపించాడు. బి.ఎన్. రెడ్డి ఇంట్లో ధర్మారావు అద్దెకుంటూం డేవాడు, 

ఈ ప్మ్యతిక ఇంతటి సాహిత్య - రాజకీయ చై సుమారు 

పది సంవత్సరాలు నడిచింది. రామ్మబహ్మం - ధర్మారాపుల పరిచయం 

[1కమంగా ఆ తర్వాత ఇద్దర్నీ సినిమా రంగానికి బదిలి చేసింది. సాంఘిక 

సమస్యలతో మాలపల్ల, రైతు బిడ్డలను వీడిచేత తీయించి చితసీమలో ప్ప్ట 

వాన్ని రేకె త్రించింది. 

జస్టిసు పార్టీలో తలెత్రిన కులాల తగాదాలు, కష్టాజిల్లా బోరు ఎన్ని 

కల్లో బయటపడి మీర్జాపురం రాజా _ చల్లపల్లి రాజూల తలపట్లుగా మార 

టంతో, పిజామిత పక్షం “విజామిత9' వతిిక నెలకొల్పడం జరిగింది. 

ప౦తి శుక్రవారం వెలువడేది. దీనికి చల్లపల్లి రాజా ఆకశీర్యాదమూ, బోడపాటి 

రామలింగం సంపాదకత్వంలో అప్పుడే. వచ్చిన “దేశ సేవికు మీర్జాపురం రాజా 

అండదండలుండడం ప్యతికాలోకానికి తెలిసిందే. 

ఇది ఇలా ఉండగా రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు వచ్చాయి. జస్టిసు పార్టీ 

అధికారంలో ఉంది. బొబ్బిలి రాజా ముఖ్యమం(తి, వీరికి అపర చాణక్యుడన్న 

పీరు ఉండేది. నిరంకుశుడు. వీరితో అభిపాయ భేడాలున్న పిఠాపురం రాజా 

ఈ ఎన్నికల తరుణంలో జస్టిసు పార్టీ నుండి విడిపోయి పీపుల్స్ పార్టీని 

స్థాపించాడు. కొన్ని సంస్కరణలతో “1985లో వచ్చిన చట్టాన్ని అహం ఇ 

చేసుకుని ఈ ఎన్నికలు 1లికి7లో జరిగాయి. తమ పార్టీకి ఎన్నికల [ప్రచారం 

కోసం హృతికలను నడుపుదామని ఆశించారు పిఠాపురం రాజావారు, ఇంగ్రీమ, 

తమిళం, తెలుగుల్లో ఆరంభించారు. 

వ్యతిక పేరు “జనవాణి అనే పెట్తారు."? జసిను పార్టీలో ఉన్న 
క కు ము 

బాహ్మణేతరుల్లో కూడా - అవకాశ మొచ్చినప్పుడల్తా అధికారం చేజిక్కించు 
కున్న కులం మిగిలిన 'బాహ్మణీతర పలాలను నంగా చూనూందేది. 
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“ఆనాడు రాష్ట్ర) రాజధానిలో చెప్పుకోతగ్గ పార్టీలు కాంగెను, జస్టిసు పార్టీలే. 

మొన్న మొన్నటిదాకా జస్టిను పార్టీలో [కూహ్మణులకు తావుండేది కాదు. ఇది 

అన్నిజాతులకూ, వర్గాలకూ కులాలకూ (పాతినిధ్యం వహిస్తూందంటూ - 

మనోవాక్కాయకర్మలా _ అన్నా ఇందులో కూడా ద్రాహ్మణేతరుల్లో కూడా 

ఏ కులానికి అవకాశం చిక్కినప్పుడు ఆ కులమే ఆధిపత్యం నెరపాలను 

కుంటోంది. నాయకుల్లో ఈ స్వభావం ఉంది. జస్టిసు పార్టీ వారిపీ ఇలా 

అయితే జరగదు.” అన్న |వజామిత “నా డైరీ తో విషయాలు మరింత విపు 

లంగా ఏివరిసాయి.3కి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తెచ్చి "పెట్టుకున్న జాతీయ 

ఉద్యమ భావాలెన్ని రకాల రంగులు వేసి వూసుకున్నా జస్టిను పార్టీ వోకడ 

లెక్కు_డకు పోతాయి ? జమీందార్లు - భూస్వాముల మధ్య ఉండే వెరుభ్యాలు 

(కమంగా ఉపరితలానికి రావడం ఆరం౦ంభించాయి. కమ్మ - వెలమలకు 

కుమ్ములాటలు తారాన్టాయి నందుకున్నాయి. కేవలం అధికార (పాబల్యం 

కోసమే పాకులాడడం వల్ల (ప్రజల్లో త్యాగదీక్షను పురికొల్సే నాయకత్వం 

లేనందువల్తా జస్టిను పార్టి చీలికలు వాలికలై ఆది.39 ఆ చీలికల్లో "సేలి కే ఈ 

పీపుల్స్ పార్టీ. దీనికి గొప్ప ఆదర్శాల దుస్తులే వేశారు. రైతులకూ జమీం 

దారులకూ మధ్య ఉన్న వెషమ్యాలను తగ్గించి రైచులకూ జన సామాన్యానికి 

మైతి సమకూర్చడం, (బాహ్మణేతర ఉద్యమాన్ని బలపర్చడం, కాం్ట(గెస్ (ప్రభు 

త్వాన్ని [పతిఘటించకుండా క్రమంగా స్వరాజ్యం కోసం కృషిచేయడం._ అని. 

సామాన్య జనాన్ని ఈ మునలి పులి ఎంత ఆవుతోలు కప్పుకున్నా మోసగించ 

లేక పోయింది. అప్పుటికే వామపక్ష పార్టీలు, రైతులూ యువజనులను వాళ్ళ 

సమన్యల మీద సంఘటిత పరుస్తూ జమీందార్హకూ - రాజాలకూ ఎదురు నిల 

జెడున్నాయి. కాం[గెసు కూడా 19ీకి0 ఉద్యమాలనుండి జనంలో తీవంగా 

[వభావం చూపిస్తూ సామాన్యుల్లో మధ్య తరగతి ప్రజల్లో దేశ స్వాతం్యత్యానికి 
కాంగెసు తప్ప మరో గత్యంతరం లేదన్న అభిపాయాన్ని కల్లించింది, 

జస్టిసు పాలనలో సామాన్యుల్లో కులాలకు ఎదురుగా కులాలను పోటి సెట్టి 

రాజాలు వింత చూస్తున్న చేదు అనుభవం ఉంది. ఇన్నిటితో 1987 ఎన్ని కళ్ళా 

మ్మదాసు సభలో ఉన్న 215 స్థానాల్లో 159 కాంగెసు గెల్చుకుంది. జస్టీసు 

పార్టీ, పీపుల్స్పార్టి -ఘోరంగా ఓడిపోయాయి. కృష్టా జిల్లా బోర్లు రాజకీయాల 

పరిధి కే అంకితమైన |పజామి|త పక్షం గతీ అంతే అయింది. నాయకులైన 

జమీందా రే కొద్ది స్థానాలను డబ్బూ, దర్భంతో గెల్చుకున్నారు. మఖతో పుట్టి 

పుబ్బలో మాడినట్టుగా పీపుల్స్ పార్టీ తెరమరుగ్లైంది. 
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అయితే ఎన్నికల రణరంగం కోసమే “జనవాణి” దిన పృతికగా ఆ 

కొద్దికాలం నడిచింది. అప్పటికి ధర్మారావు మందసా ఉద్యోగం వదిలేసి 

మృదాసొచ్చేకారు. పజామ్మిత రచయితల |గూపులో ఉంటూ ఒక రకంగా 

నాయకుడు గౌరవం పొందుతూండేవారు. జనవాణికి సంపాదకుడెవరుండా 

లన్న సమస్య నిర్వాహకులకు ఎదురైనప్పుడు తాపీవారి పేరే దాని నాయకులకు 
తట్టింది. జర్నలిస్టుగా అనుభవం, సాహిత్య లోకంలో గౌరవం, కొత్తపాళీ, 
దేవాలయాల మీద బూతుబొవ లఅందుకన్న వ్యాసాల ద్వారా కలిగించిన £ & 

0 సంచల;ం, అశచక విషయా కూలంకషమైన వరిచయం ఉండడం40 

అన్ని టికీతోడు ఏ ఉద్యోగం లేక భాశీగా ఉండడంతో జసవాణికి సంపాదకు 

డుగా ధర్మారావును నియమించారు. ఆఅస్పటికి తెలుగులో దినప్మతికగా ఆంధ 

ప్మతిక మృాతమే బాగా పేరు సంపాదించింది. ధర్మారావు చేతికి “జనవాణి” 

రావడంతో వారిలో అంతవరకూ దాగి ఉన్న నిజమైన వృతికారచయిత ఊపిరి 

పేల్చుకున్నాడు. తన భావాలను జనవాణి ద్వారా (ప్రచారం చెయ్యడానికి 
చక్కని ఆవకాశం దొరకిందనుకున్నాడు. తన ఆశయాలకు అనుగుణంగా 

ఈ పతికను తీర్చిదిద్దాలనీ, పతికారంగలలో మెలురాయిగా నెలకొల్పాలని 

నడుంకట్టాడు. కృత కృత్యుడ య్యాడు. ముఖ్యంగా దినవతికలో వ్యావహారిక 

ఖభాషను (పవేళ పెట్టి ఒక (నత్యేకతను సంతరించి పెట్టాడు. అదేమిటి ఎలాగని 
తెలుసుకోవాలన్నా, ఏ స్థాయిలో ఆ (పత్యేకొత ఉందని అర్థం చేసుకోవాలన్నా 
అంతకు పూర్వం నుండి వచ్చిన ఫవ్యతికలనూ, వాటి పుట్టు పూర్వోత్తరాలనూ, 

తీరుతెన్ను లనూ -కాఖాచం[కమణం ఆనిపించినా_స్థూలంగా నైనా పరిశీలించడం 
ఆవసరం. 

bat 

పతిికలూ జ పుట్టు పూర్వ త్తరాలు 

వీద్యావ్యాప్తి అవుతున్న తొలిరోజుల్లో - అదీ అచ్చు యం్శతాల 
ఆపిర్భావంతో*1 _ తెలుగు జనంలో పు స్తకపఠనానక్తి పెరిగింది. దీంతో 
సం్యపదాయ  వాదుల్లో ప్రాచీన కావ్యాలమీద అభిరుచి ఎక్కువై ౦ది. ఇక 
సామాన్య్యుల్లో కూడా చదువుకోడానికి వీడో ఒకటి కావాలన్న తపన ఆరంభ 
మైంది. దీనితో 'వుసకాల గుజిలీ? ఒకటి ఏర్పడింది. గుజిలీ అంచే 
మార్కె-ట్టు. ఇది 'గంజ్' నుండి వచ్చింది. అంటే మార్కెట్టు. పన్ను కట్టి 
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మార్కెట్టులో విడుదల చేసే సరుకును గుజదీ అంటారు. కనుక కొత్తగా 

అచ్చు యం|తాలు 'పెట్రైన వాళ్ళు గుజలీ (గంథాల [ప్రచురణ ఆరంభించారు. 

గుజిలీకి గిరాకి పెరగడం సహజ లక్షణం. దానికి ఆదిలో భారత, రామాయ 

ఇాది కావ్యాలను వచనంలో అనువదించి గుజిలీ కందించడం మొదలైంది. 

(గుజరీ, గుజిరీ, గుజిలీ అని వాడుకలో ఉన్నాయి.) అందుకే నాటి వచన 

(గంధాలు నాటి వ్యావహారిక భాషలోనే ఉన్నాయని గిడుగువారన్నది. గుజిలీ 
అన్నప్పుడు దానికి మూలమైన ఐరోపా మార్కెట్టు లక్షణాలన్నీ సహజంగానే 

మనకరా వస్తాయి. కనుకనే కొత్త (ప్ర[క్రియల ఆవిర్భావం గుజిలీకి అవసర 

మెంది. ఆదశలో వచ్చినవే కధలు. చార్ దద్వీషు లాటివి. కొంత కాలం తర్వాత 

కల్పనా చమత్కృతి ఉన్న 'పెద్ప కధలు _ కమంగా నవలా రూపంలోనూ ; 

వ్యాసాలుగానూ; [ప్రపంచపు వింతలూ. విడ్డూరాల పతిబింబాలుగా అవతరించి 

గుజిలీ కొచ్చాయి. ఈ దశలో తెలుగులో (గంధమాలలొచ్చాయి. ధర్మారావు 
తన శక్తిని ఈ గంధమాల (వచురణల ద్వారా వచనంలో పరిక్షించుకున్నా 

డన్నది తెలిసిందే. 

పీటితోపా పే ప్మతికారంగం కూడా ఆరంభమైంది. జర్నల్ అంటాము, 

'జోర్” అంటే “డెయిలీ అకౌంటు అని ఆర్థం. పూర్వకాలంలో రోజువారీ 

వృత్తాంతాలు తెలిపేదాన్ని “జర్నల్” అని అనేవారు. అదే నేడు రూఢ ౦ది. 

రాజరికం ఆవిర్భావంతో వారా లేఖలూ (బులెటిన్స్) వచ్చాయి. పరిపాలనా 

సౌలభ్యం కోసం వయే వృత్తి పతనాభ్యుదయాలెలా ఉన్నాయో తెలిసికోవడం 

పాలకులకవసరం. అయితే వృత్తులు పాలకుల చెరనుండి వఏిడివడినప్పుడు 

వృత్తి వృతాంతం తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి |పజలకూ కలిగింది. ఆంటే 

యూరపులో రాజరిక వ్యవస్థ కు పరిమితులేర్పడి, పారిశామీక నాగరికతా 

(వజాస్వామ్య భావాలకు పునాదులు పడినప్పుడు ప్మతికలానిర్భవించాయి. 

ప్మృతికలకు ఇతర భాషల్లో ఎలాంటి నిర్వచనాలున్నా తెలుగు పేరు మాతం 
సర్వాసమ్మగమైన నిర్వచనమిస్తుంది. వార అంటే వృత్తికి సంబంధించిన 

సమాచారం. 

“వా ర యందు జగము వ రిలుచున్నది 

యదియు లేనినాడు యఖిల జనులు 

అంధకార మగ్నులగుదురు గావున 

వార నిర్వహింప వలయు బతికి” __ భారతం. 

జనాభ్యుదయాసికి వృత్తులు మూలాధారాలై నపుడు ఆ వృత్తుల సమాచారం 

తెలుసుకోడానికి అటు పాలకులూ - ఇటు పాలితులూ తమ తమ కారణాలనోే 
ఆస కి చూపడం సహజం. 



JAA తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

ఈం సమాచార వ్యా పికి రెండు |పధాన సాధనాలున్నాయి. ఒకటి అచ్చు 

యంతం. రెండు వార్తల సేకరణకూ, పంపిణీకి ఆవశ్యకమైన రవాణా 

సౌకర్యాల పెంపు. ఇవి పుట్టినపు ఏడే హతికలూ పుట్టాయి. స్ దేశ మైనా 

అప్పుడే ప్మతికలను చూసింది. వా దేశం కూడా అర 

వ|తికకు (పధాన లక్షణం వృతి సమాచార (పసారమన్న భావాన్ని 

పతికాధిపతులు |క్రమకమంగా గు రిస్తూ వచ్చారు. దీని ననుసరించే నాటినుండి 

నెటివరకూ హ్యతికల వరిణామాన్ని మూడు ఘట్లాలుగా విభజించవచ్చు. 

aa ఆంగ్ల (ప్రభుత్వం _ తొలినాళ్టు 

pia విద్యావ్యా పి కాలం 

రీ. జాతీయోద్యమ దశ. 

మొదటి దశను తీసుకున్నప్పుడు నాటి పతికల ఊద్దేశం (పభుత్వం 

చేసే పనులు 1పజలకు వివరించడం - (సజల కార్యకమాలనూ కోరిక లనూ 

(పభుత్వం గమనించడం ఆన్న రెండే |పధానాశయాలుగా ఉండేవి. 15886 లో 

మ్మదాసు (పభుత్వం తెలుగు అనువాదకుడికి జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వు చూ సే 

వమన నమ్మకం దృఢమపవుతుంది. 

“Newspaper 16100000 ‘the ‘virittanthy’ to be supplied 

to 16100000 translator who is to report to Government 
any important information contained in it. 

Resolution No. 1921 - resolved that instructions be 
issued for the supply of the Teloogoo newspaper called 
‘Mirittanthy' to the Teloogoo translator to government 
who will communicate by memorandum to the Chief 
Secretary any important information which it may from 
time to time be found to contain’ £2 

ఈః “వృతాంతిసి పతిక 1రికిరి తో మండిగల సంక కూల కాట 
సంపాదకత్వంలో రాబోతోందం టే [పభుత్వం ముందునుండే పె మె రూపంలో 

ఆయా పృతికల్లో గవర్నరు, వై (సాయిల నిర్ణయాలనూ సీమ వా రలనూ 
అనువాదకుల చేత ఆనువాదం చేయించి అచ్చేసేవారు. అటువంటి హామీని 
కూడా ప్మతిక స్థాపనకు వూర్యం తమ (పాస్పెక్టస్లో ప్మతికాధిపతి ఇచ్చేవాడు. 

తెలుగులో మొదటి వృతిక *మ్మదాసు క్రానికల్” ను స్టాపిస్తామం టూ 
ప్ వాదిశె వ, టి. విశాఖ పరుక లఅయ్యవార్డు, టి. శామన్న పం శ్ర య్య,43 
కాన్ స్టెం మైన్ శాంపీ ఆనే నలుగురు 1989 అక్టోబరు 1న గవర్నరుకు విజ్ఞ పీ 
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చేసుకుంటూ అనుమతి కోసం రాశారు. ఆందులో _ ”SkIilfUI translators 
will be employed to translate the most interesting articles 

from European Journals ...” అనికూడా రాసి హోమీ ఇచ్చారు. దిన్ని 
గురించే కావచ్చు రెవరెండ్ జె. లాంగ్ 1859 లో బెంగాల్ _పభుత్వానికొక 
నివేదిక రాస్తూ, తెలుగులో మొదటి వారాషతిక 153కి లో వచ్చిందని పేర్కొ. 
న్నాడు.44 దీని "పేరు మాతం రాయలేదు. 

ఆరోజుల్లో పాలకుల దృష్టిలో (ధాన వృత్తి పరిపాలన. కనుక 

ఆ వృత్తే వార్తగా చలామణీ కావడం _ (పచారానికి రావడం జరుగుతూండేది. 

“నేటివ్” ల విశేషాలూ ఉంటూండేవి. ఇవన్ని [పజలకు తెలియపర్చడమే వాటి 

ఆశయం. కనుక ఎలాంటి భాషలో ప్యతికలుండాలన్న పట్టుద లా ఉండేది 

కాదు. |పజలకు అర్థమయ్యే వాడుక భాషనే హృతికలుపయోగించేవి. 

చర్మితకు తెలిసిన రెండో తెలుగు ష్మతిక “వృతాంతిని.. ఇది 1రికెరీ 

నుండీ 1842 వరకూ వచ్చి ఆగిపోయింది, దీనిలోని భాషకు సాక్ష్యంగా 

బజౌ9ను సేకరించి పెట్రిన జాబును (బంగోరె తన పుసకంలో ఇచ్చారు.) 

చూడవచ్చు. 1841 ఫ్మిబవరి 4న “వృతాంతిని” చందాదారుడు వార్తను 

సంపాదకుడికి లేఖ రూపంలో రాశాడు. రాజమండిలో జరిగిన సెండ్రిళ్ళనో 
అయ్యే దుబారా ఖర్చును గురించింది ఈ లేఖ. 

“మహారాజశ్రీ వృతాంతి యిడీటరు గారి సముఖానకు 

అయ్యా, 

ఈ తైనెల పుట్టిన వెనక మన వారిలో పెద్ద మనుమ్యలుగా వుం డేవారి 

యిండ్లలో పెండ్లిండ్లు జరిగినవి. వాటిలో రెండు మూడు ఇండ్లకు నేను 

వెళ్ళి యుంటిని .... ........ కచేరీ పందిలి నాట్యం వీటిని నిలిపితే _ యిందుకు 
గాను వృధా శలవయ్యె మొతాన్ని దానధర్మముల కింద అగత్యంగా శలవు 

చేతురనేడానికి నేను సందేహించలేదు”. ఇక కచ్చేరీ గురించి రాస్తూ “రా[తు 

లలో నిండా పొద్దు పొయ్యేవరకు మేలుకుని యుండడము చేత యింటి యజ 
మానుడికిన్ని కచ్చేరికి వచ్చెవారికిన్ని స్మిదాభంగ మై శరీర సౌఖ్యం తప్పిపోతు 

పన "” “ముఖ్యమైన కీడు ఏమంటే కచ్చేరి చేస్తూ యుండే 

టప్పుడు యిదివరకు ప్ర్రీల ముఖం చూడని పిల్హకాయలు కొందరు వచ్చి 

కూర్చుంటారు. వారు యీూవరకున్ను విద్యార్థుల చదువుకొంటున్ను, యీ 

లోక వ్యాపారాలు యేదిన్ని తెలియనటువంటివారుగానున్ను వుండి వున్నారు. 
యో కచ్చేరికి వచ్చిన వెనక యిక్కడ నర్తనం చేస్తూ యుండే దాసీ కన్యను 
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చూచిన్ని నటిస్తూ యుండేటప్పడు డాని నానా విధ వ్యాపారాలనున్ను చూచి 

ఆది పాడే శృంగార పడాలనున్ను వినగా యితనికి యీూవరకున్ను తెలిసి 

యుండని కొన్ని వ్యాపారాలనున్ను చేష్టలను నర్పుకొంటా రు ప 

“గనక యికమీదను పెండ్లిండ్లు చేసేవారు కచ్చేరి పందిలి వేసి 

ఆక్క-.డికి డాసీలను రప్పించి నాట్యము చేయించేది మాని4క5”' . అని ఉంది. 

వృతాంతిని ఆగిపోయిన వెంటనే 1842 జూన్ రీ న “వర్షమాన తరం 

గిణిి పువ్వాడ వెంకటరావు ఎడిటర్గా వచ్చింది. దీనిలో భాషకూడా 

వాడుకభాషే. 1842 ఆగస్టులో ఎడిటర్కు మండిగల వెంక[టాయశాన్ర్రి 

రాసిన వారా లేక కడవలో జరిగిన ఆగ్ని (ప్రమాదం గూర్చిన వార్త, _ మజిడి 

వ్యాధి వచ్చిందన్న వార్త _ ఇలా ఉంది. 

““ఇందువల్రనున్ను కర్నూలు మొదలయిన (పాంత్యములలో సంభవించి 

యుండే |పకారం యీ జిల్లా తో చేరిన (పొద్దుటూరులోనున్న వుషగామాలలో 

నున్ను మజిడి వ్యాధి సంభవించి అనేక మంది నష్టమయినట్లు వినబడడము 

వల్ల బహుమండి విచారపడుతూ పునాస రుం 1 “ఇక్కడ జరిగే ఇంక 

కొన్ని సంగతులున్ను తమ యెడిటోరియా గురించిన్ని వెంబడి [వాసు 

కొంటున్నాను.” 

కడవ తమ యిష్టుడయిన 

1842 ఆగస్టు తేది ( ) మం! వెం॥ శా. 

పతికల్లో ఎక్కువభాగం అనువాదాలేనంటూ "*దేరీజ్ నాట్ జనరలీ మచ్ 

ఒరిజినల్ మాటర్ అని 1రీరిరీలో తెలుగు అనువాదకుడు బి. డి. సిమ్ 

పంపిన రిపోర్టువల్ల తెలుస్తుంది.46 ఈ పతిక ఒకద శాబ్ద్బం దాకా వచ్చి ఆగి 

పోయింది. ఈ ప్మ్యతికల కాలానికి సంపాదకుడన్న వ్యవహారం లేదు. 

రెండో దశ విద్యావ్యా పి ఘట్టం. ఈ కాలంలో స్కూళ్ళు, కళాశాలలు, 

విశ్వ విద్యాలయాలు వెలిశాయి. దేశీయ, విదేశయ విద్యలు రెండూ |[వచారం 

తోకొచ్చాయి. అప్పుడు చదువుకున్న వారి దృష్టిలో విద్యార్జన, విద్యాబోధన 

అనేవి (వధాన వృత్తులుగా ఉండేవి. అప్పటి వుతికలు ఈ వృ_తిని మాత మే 

(పతిటింబిస్తూండేవి. కనుకనే పాచీన కావ్యాలను వెలికి తీసి అచ్చు వేయడం 

(పారంభమైంది. 1రిలిలిలో ఆలూరి యేక్నామ జోస్యులు “వర్తమాన తరంగిణి” 

పువ్వాడ వెంకటావు మొదలైన వారు భారతం ఆది పంచకం అచ్చొ 

త్తించారు.47 దిని సభాపర్వం చివరనున్న రాక్షసనామ సంవత్సరంతో నది 

చూస్తే ఇది 1856వ సంవత్సరానికి తేల్తుంది. (ఒంగో 348 
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అదే విధంగా విద్యాలయాలలో చదువుకు పుస్తకాలలో ఎలాటి భాష 

ఉండాలన్న విషయంలో గూడా చిన్నయసూరి మాచి నిలిచింది. 1842 _ 

1848 లో వచ్చయ్యప్ప స్కూల్లోనూ, 1846 _ 1847 లలో విశ్వవిద్యాలయం 

స్కూల్లోనూ పనిచేసి 1817 _ 18468 లో మృదాసు యూనివర్సిటీ బోర్డు 

హైస్కూలు తెలుగు సూపరింటెండెంటుగా చిన్నయసూరి వచ్చాడు. 15857 లో 

మ్మదాసు విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగుకి ఈ చిన్నయసూరే పధానుడు కావ 

డంతో గాంధిక భాషకు స్తానం వచ్చింది. 1రికిర్ లో రావిపాటి గురుమూర్తి 

శాన్రీ చాలా సులభ శైలిలో రాసిన “పంచతంతి కథను పాఠంగా చెప్పిన 

ఈ చిన్నయసూరే కసితో అప్పుడప్పుడే తలెత్తుతున్న పండిత భాష వంటబభ్రిన 

తలబిరుసుతో 1858ి తో నీతిచందిక రాశాడు. 

దీనితో ఆ దశతో వచ్చిన ఎక్కు-వ భాగం ప్యతికలలో [గాంధిక భాష 

చాపకింద నీరులా పాకింది. వ్యావహారిక భాష మరుగ్రంది. ఈ ప్మతికల్లో 

వచ్చిన భాషాపండితుల చర్చలు చూసే అసలెప్పుడూ వ్యావహారికంలో పతి 

కలు వచ్చి ఉండవన్న నమ్మకం కలిగేలా ఉండేవి. కనుకనే నిడుదవోలు 

వెంక]టావు లాంటివారు కూడా వృతాంతినిలో |గాంధిక భాషే ఉందని (భమ 

పడడానికి ఆస్కారం కలిగింది. ఈ దశలోనే భాషోద్యమం - సంఘసం 

స్కరణ అన్నవి [పధానాంళాలుగా సెల్టుబికాయి. పీరేశలింగం వరకూ వీటి 

*.పచారానికి ప్మృతికలూ, షతికల్లో [పచారాలూ కొనసాగాయి. భాష sem 
కఠిన [గాంధికం నుండి, సరళ [(గాంధికం వరకూ కన్పిన్తూండేది. భాష ఇదే 

విధంగా ఉండడానికి మరో కారణం ఈ షృతికల్లో చర్చించే సమస్యలు కేవలం 

విద్యాధిక వృ తికి చెందినవే అవడం కూడానూ. అందుకే ధర్మారావు రచ నల్లో 

ఈ దశలో వచ్చిన వాటిని పరిశీలిస్తే ఈ పిభావమే కనిపిస్తుంది. తాను నడి 
పిన *కొండెగాడుిలో సంస్కరణ _ భాష వంటి సమస్యలను తీసుకున్నా 

గారింధికంలోనే రాశాడు. ఆయితే శైలి మాతం అప్పుడప్పుడే 1|వచారాని 

కొస్తున్న నచనం - నాటకాల ఫక్కిలో ఉంది. 

మూడే దశ జాతీయోద్యమ దశ. ఇప్పటికి రాజకీయాధికారంలేంది ఏ 

వృత్తులూ వర్థిల్లవన్న భావం విద్యాధికు ల్లో కలిగింది. అధికారంలో భాగ 

స్వామ్యం నుండి పూర్తి స్వరాజ్యందాకా భిన్నభిన్న రాజకీయ అభిప్రాయాలు 

స్థిర పడడం ఆరంభించాయి. ఈ లక్ష్యసాధనకోసం దేశీయ వృత్తుల (ప్రోత్సాహం, 

విదేశీ వృత్తుల నిరసనం- ఏక కాలంలో ఉద్యమ రూపం దాల్చాయి. ఇప్పుడు 

వార్త నిర్వచనానికి వి స్తృతార్భం వచ్చింది. దాంతో ప్యతికల స్వరూపం 

కూడా మారింది. రాజకీయ వృత్తి నుండి గ్రామీణ వృత్తుల వరకూ సకల 
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సమాచారం వారకు ఆలంబనమైంది. వృతి సమాచారమంతా జనసామాన్యా 

నికి అందించడం ఆవసరం కావడంతోనూ, వ్యావహారిక భాషోద్యమం దాగా 

వేళ్ళు తన్ని పాదుకోవడంతోనూ వీటిలో ఉపయోగించే భాష విసృత (ప్రజా 

సీకం ఉపయోగించే భాషగా రూపాంతరం చెందాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. 

అప్పటివరకూ ప్మతిక ల్లో పాఠ్య్యగం ధాల్లో ఏకఛతాధి పత్యం వహిసూన్న 

గాంథికం సరళ రూపం దాల్బక తప్పలేదు. ఆ ఘట్టంలో వచ్చిన తెలుగు 

దినప(తిక “ఆం|ధప। తికి 
ఈ కాలంలో జాతీయోద్యమ [పభావం వల్ల పుట్టిన అనేక భావాలలో 

విద్య, ఉద్యోగాల్లో సమానావకాశాలు అందరికీ ఉండాలన్న కోరిక ఒకటి. 

(బిటిషు విద్యా విధానం వల్ల సాంప్రదాయికంగా విద్య ఉద్యోగాలకు అలవాటు 

వడిన వర్షమే ఎక్కువ లాభం పొందడం, ఉద్యోగాల్లో వారి (పాజాపత్యమే- 

ఉండడం గమనించిన కొందరికి వెంటనే స్వాతంత్యం వస్తే అప్పటివరకూ 

ఆధికారంగల వర్గం చేతితోనే రాజకీయాధికారం కూడా కేందీకృతమె 

మిగిలిన వర్గాలవారికి ఆ అవకాశాలుండవేమోనన్న భయం ఆంకురించింది. ఆ 

భావాలున్న జస్టిస్ పార్టీ వారే “సమదర్శిని” పెట్టారు. సాంఘిక అంశాలన్నీ 

ధర్మారావుకు ఆమోదయోగ్యమైనవే. అలాంటి అభ్మిపాయాలను అవ్పటివరకూ 

అడుగు వర్ణాలుగా ఉండి విద్య నేర్చుకుని అప్పుడప్పుడే చెకొస్తున్న జనానికి 

ఆలియచెప్పాలి కనుక భాష కొంతవరకైనా ఆ జనం భాషగా ఉండాలి 

ఆయినా ప్మతిక విద్యావంతుల కోసమే ఉద్దేశించింది. కనుక భాషతో ఇంకా 

పూర్తిగా మార్పు కనిపించదు. సాహిత్యవ్యాసాల్లో గాంధథికంవాసనే. కానీ 

ఇది ధర్మారావు వచనానికి, ప[తికారచనకూ ఆక్ళతి నివ్వడానికి 

దోహదపడింది. 

వ్యావహారికానికి పట్టం గట్టిన జనవాణి (దిన) పతి౨క 

ధర్మారావు ప్యతికారచయితగా అనుభవం సంహెదించిన తర్వాతనే 
పీపుల్స్పార్టీవారి “జనవాణి? ని చేతపట్టారు. సతికలో లంక సత్యం, నార్హ 
వెంక 'చేశ్వరరావు, పండితారాధ్యుల నాగేశ్వరరావు, కప్పగంతుల సత్యనారా 
యణ, జి. వి. శేషయ్య, పి, ర న. రమాకాంతరావు, బోయి భీమన్న 
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ఉఊపసంపాదకులుగా పనిచేశారు. ఈ పార్టీవారికే ఉండే ఆంగ్ల దినపటతిక 

“పీపుల్స్ వాయిస్”కు కుందుర్తి ఈశ్వురదత్ సంపాదకులుగా, ఎం. చలపతి 
రావ్ సహాయకులుగా ఉండేవారు. తమిళంలో 'జననాయగంి' అనే పత్రికా. 

ఉండేది. 

ఎన్నికల వాతావరణం కనుక-రాజకీయాల (పస క్తి హెచ్చు మోతాదు 

లోనే ఉంటున్నా ఆనేక సాంఘిక, సారస్వత విషయాలను “జనవాణి తెస్తూం 

డేది. ధర్మారావుకు సంపాదకుడుగా మొదట్లో రూ. 250, నార్హకు రూ. 60 

ఇచ్చేవారు. ధర్మారావు దగ్గరకు నిత్యం ఏదో వనిమీద (పసిద్దులెన సాహితీ 

వేత్తలు వస్తూ చర్చిస్తూండేవారు. "పెను పంచ, కోటు, కాలర్ఖచ్చు షర్దు, 

తెల్లటి ఉతరీయంతో ధర్మారావు ఇతర ప్మ్యతికాసంపాదకులకు దీటుగా, 

హుందాగా సమాన స్థాయిలో ఉండేవారు. నార్ద వెంకటేశ్వరరావు, ధర్మారావు 

పసి విధానం చూసీ చాలా నేర్చుకున్నట్టు చెప్పారు. అందర్నీ |బదర్ అని 

పిలుస్తూ ఉత్సాహపర్చే గుణం ధర్మారావుది. చిన్నచిన్న అక్షరాలతో దగ్గర గా 

రాసేవారు. ఆందరితో మాట్లాడుతూనే హుషాగిస్తూనే సంపాదకీయాలుగాని, 

ఇతర జిల్హాల వార్తలకు 'రైటప్! ఇవ్యడంగానీ చేస్తూండేవారు. [పతివిషయాన్ని 

తక్కు_.వ కాలంలో అవగాహన చేసుకుని పూర్వాపరాలను వివరిస్తూ త్వరితంగా 

చక్కని భాషలో రాసే శక్తి ధర్మారావుకుండేది. పెతనానికి లొంగడంకానీ, 

పెత్తనం చెయ్యడం కానీ ధర్మారావు (వవృత్తి కాదు. సంపాదకీయా లెప్పుడూ 

ధర్మారావే రాసేవారు. “ఆయన రాసింది చూసి నేర్చుకున్నానని నార్జ అంటూ 

ధర్మారావు తమకెంతో స్వేచ్చ ఇచ్చేవారనీ, "పేజి మేకప్లో తానూ, నాగేశ్వర 

రావ్ పోటీ పడ్తూం డేవారమసీ గురు చేసుకున్నారు. పిక స్థాయి, రూపం 

బాగా పెంచడానికి ఇతర దేశాల ప్యతికలను తరచు జనవాణి బృందం పరిశీ 

లిస్తూండేది. ఆరోజుల్లో భారతదేశానికొచ్చే పడవలు సమ్ముదంలో ఊగినసలాడ 

కుండా అడుగున ఆయా దేశాల నిరుపయోగ మైన ప్మతికల కట్టలను “డెడ్ 

నెయిట్గా వేసేవారు. నార, తదితర జనవాణి బృందం ఈ వుతికలన్నీ 

తూకానికి కొని కొతదనం కోసం వాటిలో అన్వేషిన్తూండేవారు. 

ఆరోజుల్లో “జనవాణితో తన సంబంధాన్ని వివరిస్తూ డాక్టర్ బోయి 

భీమన్న రూ. వర్ /- లకు గుమాస్తాగా చేరానన్నారు. ఒకనాడు ధర్మారావు- 

తన చేతిలో ఉన్న పుస్తకంలో రాసుకున్న కవితలను చూసి (ప్రశంసిస్తూ 

“రేపొచ్చేటప్పుడు హరిజన సమస్యలను గురించి ఓ వ్యానం రాసి తెమ్మన్నారు', 

మర్నాడు ఆయనే వచ్చి ఇ ౮ గొవ్మ్వాబదర్ అని అది తీసి కెళ్ళి చదివారు. 

తర్వాత “సీవీ ఫిష్ మార్కెట్లో ఉండలేవు. నాదగ్గర కొచ్చేయ్ు' అని ఆయన 



౨250 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు. 

గదికి తీసికెళ్ళారు. ఇదే తన జీవితంలో తాలి మలుపని భీమన్న ఆభ్మిపాయం. 

“పీపుల్స్ వాయిస్” గ్యాలీలను ఆనువాడం చెయ్యడం ఏరి పని. క్రమంగా పల్లె 

టూరి లేఖలు రాయమని తన పేరు *జానపదుిడని ధర్మారావే 'పెట్టారనీ, 

ఆరోజుల్లో ఈ జానపదుల జాబులకు మంచి గుర్తింపు వచ్చిందనీ are 

ధర్మారావు (పోత్సాహమేననీ ఆంటారు భీమన్న. 'ధర్మారావుకే కాదు అనాడా 

హృతికలో పనిచేసిన ఎవరికీ ఆ హృతిక యాజమాన్యానికుం డే రాజకీ యాభి పాయా; 

లుండేవి కావు. అందరూ జాతీయవాదులమేనని భీమన్న సాత్యం. వార్తలు 

మాతం వేసేవాళ్ళు. సాహిత్యపరమైన వ్యాసాల్లో సమీకల్లో ఆందరికీ స్వేచ్చ 

ఇచ్చేవారు. ధర్మారావుకూ దువ్వూరి రామిరెడ్డికి మంచి స్నేహం. వారి రచన 
లను నార్హను నమీక్షించమన్నారు ధర్మారావు. అదో నాటకం. నాటక రచయి 

తగా రామి రెడ్డి ఈ పుసకం చాలా తక్కువ స్టాయివంటూ సమీక్షించారు 

నార్హ. ఇది చదివి రామిరెడ్డి ధర్మారావుగారిని జనవాణి కార్యాలయంలో కలి 

శారు. ఈ విషయం చెప్పారు. ధర్మారావు వచ్చి ఆలా రాకావేం |బదర్ అసి 

ఓమాట అని వెళ్ళారు. బాధపడ్డటు కన్పించారనీ మరెప్పుడూ దాని (పసత్తే 

తేకేదసీ ఆంతటి నహృదయులనీ నార ఈ ఉదంతం చెప్పారు. “జాబూ 

అంటూ తిరిగే ధర్మారావు కలుపుగోలుతనం (పెన్ కార్మికులచేత చాలా ఉత్సా 

హంగా పనిచేయిస్తూండేది. అందరూ ఓ కుటుంబం సభ్యులా అరమరికలు 

లేకుండా పనిచేసూండేవారు. 

జనవాణికి రాజమహేం[దవరం నుండి పందిరి మల్లికార్డునరావు విలే 

కరిగా ఉండేవారు. తన అనుభవాలను వివరిస్తూ జనంలో మంచి వ్యతిక అన్న 

సేరుండేదనీ దీన్నందరూ “కాసీ? హృతికనేవాళ్ళసీ అన్ని విధాల నాటి ఆంధ 

వ(తిక కన్నా చాలా జాగా ఉండేదనీ చెప్పారు. 

ధర్మారావు, షతికారచనను చాలా సీరియస్గా భావిస్తూ తన చుటూ 

ఉన్న తోటి రచయితలను కూడా ఆలా భావించేలా చేసేవారు. సమిష్టి కృషి 

ఫలితంగా పష్మతికను నడిపారు. భాష, భావంలో మార్పు తెచ్చారు. 

ఆదిలో ప్రతి రచనా సాముదాయకమే అయినా మధ్యకాలంలో ఆడి 
వ్యక్తిగత మైంది. ఆయినా రచనకవసరమైన భాషనూ భావాలనూ జనం నుండే 

(గ్రహించక తప్పదు. అందువల్ల వ్య క్తిద్వారా వెలువడిన నాముదాయిక రచ 

నలే ఉత్తమంగా ఉండేపి, పీటిలోనేకాక 'నిర్మాణం' లో కూడా ఈ సాము 
దొాయకత హ్యతిక ల్లో ఉంది. అందువల ప్యతికల్లో భావాల్హూ భాషా (ప్రజలకు 
ఎంత సన్నిహితంగా ఉంటే అందులో. సాముదాయికత అంత ఎక్కువగా 
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ఊందని భావించవచ్చు. అయితే మాతృభాషలో మాట్లాడేటప్పుడు తప్పులు 

కానీ భాషా దోషాలుండడం గాసి జరగదు. భాషా సహజ సూతాల్ని ఎవ్వరూ 

ఉల్లంఘించరు. కానీ రచనా సమయంలో అలా కాదు. తప్పులు కుప్పలు. 

అందుకే దిగంతులలాంటి పండితుల రచనలో కూడా గిడుగు తప్పులు చూపించ 

గలిగారు. ఉద్దేశించిన అర్థాన్ని ఎదుటివారికి _పసారం చేయడమే. భాష వర 

మోద్దేశం. సంభాషణా సమయంలో ఎదుటి వ్యకికి తన భాష అర్దం కావడం 

లేదనుకున్న ప్పుడు వెంటనే సవరించుకుంటాడు. తన భావ |(వకటనలోనూ, 
|పసారంలోనూ భాషావిషయంలో జాగ త్తపడ్డాడు. రాసేటప్పుడు ఉద్దిష్ష 

పాఠకులూ _ వాది స్థాయీ రచయిత ఎదుట ఉండదు. దానితో ఆబైెక్టి విటి 

కొరవడి సబైెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఉద్ధ్దిషార్థం ఏకారణం వల్లనైనా 

పాఠకుడు ఆందుకోలేకపోజే చదువు కొరవడిందసీ _ స్థాయి లేదనీ ఆంటూ 

అతడి నె త్రినే నెపాలు రుద్దుతారు. 

విజ్ఞానం ఏ భాష దాగరా నేర్చు కుంటామో ఆ భాష మీద గౌరవం 

పెరగడం సహజం. ఆయితే నేర్చిన విజ్ఞానాన్ని సాకల్యంగా జీర్ణం చేసుకున్న 

చర్వాతనే దాన్ని మన భాషలో చెప్పగలం. ఆలా జీర్ణం కాని దశలో ఆ 

విషయాల రచనలో నట్లు పడాయి. ఆవిధంగా మాతృభాష ఒకరక మైన 

కృతక భాషగా తయారవుతుంది. పాలకుల వేషభాషలు, ఆచార వ్యవహా 

రాలు గొప్ప ఆని సాధారణంగా భావిస్తారు, ఆలాగే విజ్ఞానసముపార్ణ నకు మూల 

మైన సం|వదాయాలనూ, నియమ నిబంధనలనూ తదు భాషకు కూడా అన్య 

యించుకోవడం *గొప్ప' అనే భ్యావం పుడ్తుంది. దానివల్ల “అనువాద భాషి 

ఆవిర్భవిస్తుంది. ఒకప్పుడు సంస్కృతం ద్వారానే విజ్ఞానం దించుకున్నాం, 

నేర్చుకున్నాం. ఆ విజ్ఞానం తెలుగులో చెప్పాలనుకున్న ప్పుడు సంస్కృత 

భాషా మర్యాదానుసరణమే ఊఉ తమమని భావించారు. కనుకనే శ బబాహుళ్యాన్ని 

స్వీకరించడమే కాకుండా తెలుగు భాషకు వ్యాకరణాన్ని కూడా సంన్క్భతా 

నిదే అన్యయించుకోవడం జరిగింది. ఆవిధంగా మనకు సంస్కృత అనువాడ 

భాషగా ఉండే తెలుగు తయారైంది. 

ఇక ఇపుడు సకల విజ్ఞానం ఆంగ్ల భాష ద్వారా సం[కమిసో షన. 

అలాంటప్పుడు ఆ విశేషాలు తెలుగులో చెప్పుకోడానికి ఆంగ్లభాషా మర్యాదలు, 

పలుకుబళ్ళూ ఉపయోగించుకోవడం అనివార్యమైంది. కనుకనే వీరేశలింగం 

తదితరులు ఇంగ్లీషు వ్యాక రణ పద్దతుల్లో తెలుగు వ్యాక ర లాం తయారుచేశారు. 

ఇలాంటి పరిస్థితి పట్టింది ష్ 'తెలుగుకే కాదు. (ప్రపంచంలో చాలా 

భాషలను పరిశీతి "స్తే అవీ పాటి దశను ఎప్పుడో అప్పుడు అనుభవించడం 
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చూస్తాం. మధ్య యుగాల్లో యూర పులో ైఫెంచి భాష చాలా (పాముఖ్యాన్ని 

సంపాదించింది. యూరప్కవులందరికి ఊఉ తేజాన్నిచ్చిన సహిత్యం ఆ భాషతో 

పుట్టింది. చదువుకున్న వారికీ _ నాగరికులకూ ఆ భాష మీద మోజు పెరి 

గింది. తమ మాతృ భాష ఏదై నా ఫెంచి మాట్లాడడం, ఆ సంపదాయా 

లను అనుసరించడం నాగరిక లక్ష్షణమనుకున్నారు. అందువల్లనే (ఫెంచి 

భాషకు ఉమ్మడి భాష (లింగ్వా ఫాూంకా) అన్న అర్థం రూఢై ందనవచ్చు. 

రష్యాలాటి దేశంలో కొందరు రచయితలు ,(_ఫెంచి రాయడమే 

గొప్పనుకునేవారు. తమ మాతృభాషను అనాగరికమని కూడా తలచేవారు. 
అలాంటి దశలో కొందరు అభ్యుదయవాదులు మాతృ భాషకు కూడా 

సాహిత్య (పతిప తి కల్పించాలని సంకట్పించారు. _ఫెంచి వ్యాకర ణానుసారం 

తమ భాషను సంస్క_రించుకుని, ఆ శబ్ద జాలాన్ని తమ భాషలో చేర్చుకుని 

(ఫెంచి అనువాద భాషగా రష్యన్ కావ్యభాషను రూపొందించారు. తుర్లెనేవ్ 

లాంటి మహారచయిత కూడా ఈ (ఫెంచి అనువాద భాషలోనే రచనలు 

చేశాడు. పుష్కిన్ మహాకవి ఈ అనువాదభాషకు రష్యన్ పలుకుబళ్ళు 

ఎక్కువగా చేర్చి దాన్నే పజలకు కొంత చేరువగా తెచ్చాడు. ఈ |కమాన్ని 

మన భాషా మర్యాదల |వకారం చెప్పుకోవాలంటే తుర్లెనీవ్ సంస్కతాను 

వాదమైన తెలుగులోనూ ((గాంధికం), పుష్కిన్ సరళ |గాంధికంలోనూ 

రచనలు చేశారనవచ్చు. తర్వాత వచ్చిన గోరీ్మీ. [పభృతులు రష్యన్ భాష 

కున్న ఆనువాద శృంఖలాలను ఛేదించి వాడుక రష్యన్ కు కావ్య భాషా వతి 

పత్తి కలిగించారు. 

తెలుగులో కొన్ని స్వతం[త రచనలే ఇప్పటికీ ఇంగ్లీషు అనువాద 

భాషలో సాగుతున్నాయి. అటువంటిది ప్యతికారంగంలో ఇంగ్షీమ అనువాద 

భాష ఉండడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. వారికొచ్చే వారలన్నీ ఇం గ్రిషులోనే 

వస్తాయి. ఆప్పటికప్పుడు వాటిని తెలుగు చెయ్యాలి. తెలుగు సేతలో ఇంగ్లీషు 

అనువాద భాషా శృంఖలాలను చేదించుకోవడం చాలా కష్టం. అయినా అలాంటి 

కష్టసాధ్యమైన కార్యాన్ని సాధించిన ఘనత ధర్మారావుకి దక్కింది. పీరు 

ప్మతికారంగంతో ఆనువాద భాషకు మారుగా తేటతెలుగు భాషను (పవేశ పెట్టి 
ఒక కొత వరవడిని దిద్దారు. అనువాదం కాకుండా అనుసృష్టి చెయ్యాలన్నది 

వీరి మతం. వీరు సహజంగా కవీ, రచయితా కనుక తన బాణీ అంటూ ఒక 

టుండేది. దీనికితోడు నార్లవారన్నట్టు కుళ్ళాగ బుద్ది కావడంతో విషయ 
(గహణం చేసుకోవడం, వూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవడం అనే ఈ కమం 
త్వరిత గతిని జరగేది. తర్వాత పె రెంటినీ కలగలిపి తాను (గహించిన 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎరకేత కీరిక్రి 

విషయాన్ని తానే రచన చేశాడా అన్నంత సహజంగా ఉండే రచనగా 

దాన్ని వెలువర్చగల్లేవారు. దీనితో పష్మతికా రంగంలో - మధ్యలో వచ్చి ఏకు 

మేకై కూర్చున్న |గాంధిక యుగం అంతరించి - వ్యావహారిక యుగం అవత 

రించింది, 

అయితే హృతికారంగంలో తొలి హృతికగా అనుకుంటున్న మద్రాసు 

కానికల్ లో అర్దిదారులు ఆనువాదకులుగా సమర్దులను పెట్టుకుంటా మంటూ 

LB32. లా Cs విజ్ఞ ౨ కాలాన్నుండి ఇప్పటికి రః ఇంగ్రీష అనుజాడదాలూ, 

ఆ భాషాస్థితీ మారకేదు. 1842 లో వర్తమాన తరంగిణిలో బళ్ళారి చందు 

అనే ఊరి నుండి పాఠకుడొకడు ఇలాటి భాషను గురించి ఎడిటరుకు ఓ లేఖ 

రాశాడు. అందులో _ 

“అన్య దేశములలో నడిచే యుద్ద [ప్రసంగము మొదలయిన సంగతులు 

అందరికిన్నీ సులభంగా తెలి శెటట్టు “హస్సలుకలం చెప్పడానికి బదులుగా 

యింగేజి ష్యలికలలో వుండే వాటిని అలాగే తర్ద్చుమా చేసి వేశేటట్టు తెలుస్తు 

న్నది - యీలాగున చేయడం వలన మీ వ్యతిక. చదివేవారికి వేసటయున్ను 

అరుచిన్ని పుట్టడానకు హేతున అయి వుంటున్నది” _ అని చాలా నిర్మాహ 

మూటంగా రాశాడు. 

దీనికి ఎడిటరు హృతికా ముఖాన 1842 "సె జెంబజదు రీన సమాధానం 

(పకటినూ 

““ఇంగిలీషు కాకితములలోనుంచి తర్జుమా చేసి వాసే విషయంలో 
కొందరి తాత్పర్యం హస్సలుగా (వాయవలెనసిన్ని, కొందరి తాత్పర్యం ఇంగి 

లీమలోనున్నది - యావత్తు (వాయవలెనని వున్నందున కొన్ని సంగతులు 

ఇంగిలీషుదో వుం డేటట్టుగానున్ను - కొన్ని హస్పలుకలంగానున్ను (వాసున్నామే 

కాని అన్నిన్ని వకటే తరహాగా (వాయడం లేదు. అయితే పోయినసారి మా 

వ్మతికలో |వాసిన రాణిగారి విషయం వంటి విషయాలు మాతం యధాస్దితిగా 

వాయక' విధిలేదు _ తతిమ్మా వాటిని హస్సలుకలంగా [వాయడానకు సిద్దంగా 

నున్నాము” అని న|మతగా అంగీకరించాడు. 

ఇటువంటి ఆనువాదాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో బాలా తప్పులు వస్తున నూ 

యంటూ 168556 జులై సఠర్ వచ్చిన “'దినవర మానసి” అనే తెలుగు ప్మతిక 

మీద 16853 జూన్ 95 సంచికను గురించి నంద్యాల సివిల్ జడి ఎల్. సి. 

ఇన్నిస్ పభుత్వ |వధాన కార్యదర్శి టి. 'పెక్రాప్టుకు రిపోర్టుచేశాడు. ఇలాంటి 

తప్పులిక దొర్లకుండా జ్మాగత్త పడానంటూ (పభుత్వానికి ఎడిటర్ తెలియ 

పర్భాడు కూడానూ ,49 
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ధర్మారావు సరిగ్గా ఇలాటి అనువాద భాషను మెడ బట్రిగెంటి “హస్పలు 

కలం రాయడానికి చేసిన [ప్రయత్నమే “జనవాణి” లో కనిపిస్తుంది. ఇలా 

ఇతర్హనూ చేయమంటూ [పోత్సహించాడు. ధర్మారావు నాటికి ప్మృతికల వారా 

పరిధి 1రీకి® లాగా గాసి 18956 లాగా గానీ లేదు, బాగా విస్తరించింది, 

పాఠకుల పరిథి విస్తరించింది. వాటికనుగుణంగా ధర్మారావు ఖాషాపవరిథిసి 

విస్తరించాడు. అంతేకాదు వీటన్నిటిక నువుగా హృతిక రూపంలో కూడా ధర్మా 

రావూ వాది సహచరులూ కలిసి పెద్ద మార్పు తెచ్చారు. ఆ మార్పును 

పచిశీలిదాం. 
a3 

ఆంధ పతిక పాందూను ఆదర్శంగా పెట్టుకుని వన్తూండేది.50 ప్మతిక 

రూపం కూడా అలాగే మూసపోసి తీసినట్టుం డేది. 51 అంతవరకూ పతికలన్నీ 

ఒక “కాలమ్' శీర్షికలనే ఇస్తూ వార్తలు (ప్రచురించేవి. ఆ శీర్షికలు కూడా విషయ 

సూచికలుగానే ఉండేవి. మొదటి పేజిలో (పకటనలుంటూండేవి.52 డిన వతిక 

కాని కృష్ణాప్మతిక (1902) కూడా తొలినాటి సంచికలనుండి చాలా సంవత్స 

రాల వరకూ ఊ పద్దతిలోనే నడిచేది. ధర్మారావు బృందం వీటన్నిటిస్ 
మార్చింది. ప్మతికల్లో శీర్షికలు, పొడవూ వాటికి జాడే అచ్చు 1పస్రమాణం వాటిని 

అమర్చే తీరూ వంటివే పత్రికకు ఆకర్షణ, దర్శసియతా కల్పిస్తాయని ధర్మా 
రావు నమ్మాడు.53 నార్హవంటి మి|తుల సాయంతో పత్యక్షంగా నిరూపించాడు. 

సీర్షికలు కేవలం విషయ నూచికలుగా కాకుండా వార్తపఠనం పట్ర ఉత్సుకత 

రేకెకించేవిగా ఉండాలని ఆయన మతం. బానర్లైను వార్త పెట్టడం, మొదటి 
చే జ్రీ వార్తలకే కేటాయించడం, రెండు కాలమ్ల శీర్షికలు పెట్టడం ఇవన్నీ 

“జనవాణి తెచ్చిన మార్పులే. ధర్మారావు నేతృత్వం లోనే, 54 

ఆప్పటినుండి ప్మతికలన్నీ ఆ మార్గాన్నే అనుసరించాయి. ప్మతికా 
రచనకు [పాణం సైప్తత . ఊపోద్దాతం ఏదీ లేకుండా నేరుగా విషయాన్ని 
(పసావించడం మరో లక్షణం. ఈ రెండూ ధర్మారావు ఇతర సామాన్య 
రచనల్లో కూడా కనిపిస్తాయి. వార్తలో ఎవరు? ఏమిటి? ఎప్పుడు? ఎక్కడ? 
ఎందుకు? ఎలాగా? అనే ఆరు (పశ్నలకు సమాధానం ఉండాలి. అయితే అన్ని 
(పశ్నలకు సమాధానాలుండకపోవచ్చు. నేరాలకు చెందిన వార్తల్లో ఎందుకు? 
ఎలాగ? అన్న వాటికి జవాబులు కోర్టుల్లోనే తేలాయి. (ప్రధానమైన [పశ్న లకు 
కుషమైన సమాధానం వార్త [పారంభంలోనే ఉండాలి. దినికే వారా ముఖం 
అస్, *లీడ్' అసి పేరు. ప1తికారచన సంగతి తెలీకపోయినా గొప్ప రచయిత 
అందరూ చః పద్ద తినే తమ రచనల్లో అనుసరించారు. మొదటి పద్యంలోనే 



ఉద్యమాల ఊపీరితో ఎ[రకేక లేలీపీ 
కావ్యటీజముండాలన్న మన ఆలంకారికుల మతం ఇలాటిదే. “వృతికారచనలో 

ఆనుభవం రచయితకు మంచి కండ పుష్పినిస్తుంది” - అంటాడు టాల్ స్టాయి. 

“యువ రచయితలకు - ముందు ప్మతికల్లో ధిక్షణనిప్పించడం చాలా పయోజన 

కారి” _ అని సోవియట్ నవలాకారుడు ఫెడిన్ ఆభి|పాయం, చెహోప్ -గోర్క్హీ 
లందరి మతమూ ఇదే. పృతికలు వారలకు ఇతర పత్రికల మీద ఆధార 

పడ్రూండడం సాధారణంగా కనిపిన్తూంటుంది. దీన్ని నిరసిన్తూ చెహోవ్ 

వ్యంగ్యంగా ఇలా అంటాడు. ఒక వృతిక హఠాత్తుగా ఆ ఉదయం సంచికను 

తీసుకుని రాతేదు. హ్మతికాఫీను ముందర జనం గుమి గూడారు. కారణాలు 

విచారిస్తున్నారు. ఇంతలో వాళ్లక క్కడ అంటించిన ఓ (పకటన కళ్లబడింది, 

అందులో ఇలా ఉంది. “రాతి మా హృతికా కార్యాలయంలో దొంగలు పడ్డారు. 

సంపాదకుల క త్రైర్హను ఎత్తు కెళ్ళారు. ఆ కారణంగా ఈనాటి పతిక వెలువడ 

లేదు. క్షమించండి. " ఇలా టివా టెని పరిహరించాలన్న ఆశయం ధర్మారావు 

కుండేది. ఆర్ రోజుల్లో ఆంధ ఏశ్వవిద్యాలయంలో సి. ఆర్. రెడ్డి మీద కొన్ని 

ఆరోపణలొ స్తే వాటిని విచారించి ఆనలైన నిజాన్ని ప పక టించాలని నార్హనూ, 

నాగేశ్వరరావునూ అక్కడకు పంపి వారి సమీక్షనే వ(తికలో వేశారు. 

వ్యావహారిక భాషను దినపథతిక ల్లోనూ, సంపాదకీయాల్లోనూ (ప్రవేశ 

"పెట్టింది ధర్మారావే. వ్యావహారిక భాషను ఎలా (వవేశ పెట్టారో చూద్దాం. దీన్ని 

గురించి ధర్మారావే ఓ సందర్భంలో ఇలా అన్నారు. 

“తక్కువ పదాలతో వాక్యాలు రాసేవాణ్ని. సుమారు మూడే పదాలుం 

టాయి వాక్యంలో. అందువల్ల వ్యావహారికమనిపిస్తుంది. (కియాపదాలు వారవ 

హోరికం చెయ్యడ మే వ్యావహారికం కాదు, అదో కుక్నిక్ కనిపెట్టాను. 

(గాంధిక భాషావాదులుకూడా ఆరోజుల్లో దాన్నికాదనగల ధైర్యం ఉండేదికాదు. 

మా శ్శతువర్గంవాళ్ళ పతికకు(ఆం(ధ్ర(ప్రభ)సంపాద కుడుగా న్యాపతి నారాయణ 

రావు ఉండేవాడు. ఆతడొచ్చి నా టెక్నిక్ను బాగా [పశంసించేవాడు.'' 

(తెలుగు అకాడ మీకిచ్చిన ఇంట రూప చెపు -1969). అలా (క్రమంగా వ్యావహా 

రిక భాషను సంపాదకీయాల్లోనూ, వార్తల్లోనూ ధర్మారావు (వవేశ పెట్టాడు. నేటి 

పష్యతికల భాష అందరికీ ఆరం అవుతున్నది. ఈ మార్పు తెచ్చినందుకు వారికి 

ధన్యవాదాలు ఆంటూ నార్హ అనేక సలల టక్ ఆన్నారు.55 సి. ఆర్, రెడ్డి 

నారతో జనవాణిని గూర్చి మాట్లాడ్తూ తాపి ధర్మారావు పసగల మంచి భాష 
వాడున్నారని పశంసించారట. 56 సారళ్యం, స్పష్టత, సూటిగా ఉండే వాక్య 

నిర్మాణ పద్దతీ _ ఇవన్నీ ధర్మారావు ప స్మతికారచనతో ఉంటాయి.5?” సపృతికా 

భాషను జాగా పాలిష్ చేయడం, వచనంలో సాఫీగా నాగే శైలిని సృష్టించ 
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డంలో జనవాణే వరవడి పెళ్లొంది.58 ఆవాడు జనవాణి వ్యావహారికంలోరాసిన 

రచనలనే అచ్చేసేది. 10-8. 19087 నాటి జన్మదిన సంచికను పరిశీలి "సే 

“వింతల్లో కెల్ల వింత _ ధర్మారావు వ్యాసం; మల్లం పల్లివారి గుమ్మడిదు[రు 

(విస్మృత చౌద్దే కేతం) వ్యాసం; మొక్క_పాటివారి ఫీచర్ “అరెరే; ఉన్నన 

వాది “జాతీయ విద్య వ్యాసం, ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చక్క-ని వ్యావహారికంలోనే 

సాగాయి. 

నిర్మొహమాటంగా వార్తలను ప్రచురించడం సంపాదకుల నిజాయితీకి 

నిదర్శనం. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కోర్టు కేసులూ అవీ సంపాదకులకు నిత్య 

కృత్యాలవుతూంటాయి. రాజమండ్రిలో మున్సిపల్ చైర్మన్గా (పముఖ గాందీ 
వాది |కొవ్యిడి లింగరాజు ఉండేవారు. “అమ్మ” నవలను తెలుగులోకి ఆను 

వాదం చేసింది వీరే. అక్కడి కూరగాయల బజారు కాంటాక్టు సందర్భంలో 

కం|టాక్టరు రెడ్డి అచ్చయ్యకీ లెంగరాజుకీ పేచీవచ్చింది. ఆచ్చయ్య లింగ 

రాజు కార్యకలాపాల మీద ఓ కరప్మతం వేస్తే ఆది అప్పుడక్క_డ విలేకరిగా 

ఉన్న పందిరి మల్లికార్డునరావు జనవాణికి కల హక ఈ వార వేసినందుకు 

చైర్మన్ను బయటికి లాగశనతజికు లింగరాజు, కం|టాక్టరు మీడా జనవాణి 

నంపాదకుడుగా తాపీ ధర్మారావు మీదా, [పింటర్ పబ్లిషర్ గా ఉన్న అప్పయ్య 

దీక్షితుల మీదా పరువునష్టం దావా వేశారు.59 ఇలాటివస్నీ సంపాదకులకు 

కత్తిమీద సాములాగా వారి నైపుణ్యాన్ని, స్థయిర్యాన్నీ పరీకిస్తూంటాయి. 

జనవాణిలో పదకొండు నెలలు పనిచేసినత ర్వాత కార్మిక సమ్మెను బల 

పరుస్తూ నారా మరికొందరూ పతికనుండి బయటకు వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడే 

యండమూరి సత్యనారాయణ (శ్రీవాత్సవ), ధర్మారావు కుమారుడు మోహన 

రావూ ఆందులో చేరారు. 1487 ఫి|బవరి వరకూ ఉండి బోయి భీమన్న వెళ్ళి 

పోయినా జానపదుడన్న పేరుతో తన రచనలు ప్మతికలో సాగిస్తూడే ఉన్నారు. 

అనేక సాంఘిక సారస్వత విషయాల మీద వ్యాసాలనూ వాటినీ జనవాణి 

దినప్మతి కైనా పకటిస్తూండేది. 

1987 ఎన్నికల్లో కాం|గెసు పెద్ద మెజారిటీతో ఎన్నికైంద. బొబ్బిలి 
రాజా కాం|గెసు సభలను చెదరశొట్టడానికి ఏనుగులను తెప్పించి వాడినా ఓడి 

పోయాడు, జస్టిసు పొద్దీ పతనమైంది. కుటుంబత గా దాల్లో పెకొచ్చిన (వజడా 
మి|తపకం, 1పజాపక్షాల గతి “వచ్చిన వరదలో గడ్డవలుగులే కొట్టు కెళ్తూంటే 

గడ్డిపరకలు మా గతేంటి ?” అన్న సామెతవతు టం అట రెండవ (పపంచ 
యుద్దం ఆరంభమెంది. హృతికలకు కాగితం కోటా జాగా తగ్గించేశారు. ఇది 
కళ అరక చూపించి బఠాపురం రాజావారు *జనవాణి'ని 1989లో చీ శారు, 
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శ ‘9 9 శిర జా 9 తల క 21. “ఐసిస్ కన్యాత్వ చిహ్నమైన “సిస్టం ను పట్టుకుని ఉండడం - ఈజిప్ట్ర. 

కచ్చడం - సిస్ల = చిన్నాఅగా మారడం. 

22s ఈజిప్టు వేల్స్లలో ఒట్టు పెట్టుకోవడం. బైబిల్లో 
దిని ప్రస్తావన ఉంది. (జెనినిస్ 24 _ 2) 



అటు సౌభాగ్యచిహ్నం. బే ల్ల మెక్సికోలో జుస్కీ అజైి ప్రాంతా 24. 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎరకేక వీరీ? 
ధర్మారావే నడుపుకుంటానని మొదల్లో అన్నారు కానీ _ ఆర్థిక పరిస్థితులూ, 

యుద్దమేఘాల జోరూ చూసి దినపష్మతిక నఢథపడం అంటి “తెల్ల వనుగు లాటి 
దనుకుని తలకు మించిన బరువంటూ తానూ ప్మతికను ఆపడానికి ఆంగిక 

చించారు. 

జనవాణి ఈ స్వల్న్చకాలంలోనే వారా [1పకటనలలోనూ, సంపాదకీయ 

వ్యాఖ్యలూ తదితర (పత్యేక శీర్షికా సముదాయాల్లోనూ నూతన పోకడలతో 

వచ్చి తెలుగువారి అంక నరా. వళునకగా చూరగొన్నది. ఇది ఆగి 

పోవడం పా దురదృష్టం. 60 ఆయితే తెలుగు వతికారంగానికి రత్నా 

ల్లాంటి (పసిద్ద వ్యక్తులను అందించడంలో తాపీ ధర్మారావు, జనవాణి చేసిన 

కృషి ఇంతా అంతా కాదు. నార్హ వంక పేశ్వరరావు, పండితారాధ్యుల 
నాగేశ్వరావు, శ్రీవాత్సవ, పి. శ్రీరాములు వంటి ఆ రత్నాలే నాడు ధర్మా 

రావు వ్యతికల రూపురేఖలను మార్చడంలో కాసిన కృషిని కొనసాగించి గర్విం 

చదగ్గ ప్మృతికలకూ అందించారు. నెత్తిన సెట్టుకోదగ్గ వ్యక్తులుగా తామూ 

నిలిచారు. అలాటి ధర్మారావు కృషిని గురించి ఓ అంచనాని ఈ సంద 

ర్భంగా పరిశీలిద్దాం. 

తెలుగు ప్మృతికల్లో భాష గురించి వరికోధించిన లక్షణ రెడ్డిగారు ఇలా 

ఆంటున్నారు. “జనవాణి దినప్మతికను కేవలం వ్యావహారికం మీదనే 

నడిపించారు తాపీ ధర్మారావుగారు..... అలల వ్యావహారిక భాషకు ఒక 

స్థాయి కల్పించారు. తెలుగు దిన పతిక ల్లో వ్యావహారికానికి సంపూర్ణ 

(పవశం కల్పించిన ఘనత ధర్మారావు గారిదే.” 

సె చెయ్యీ కూసే నోరూ ఊరుకోదు. జనవాణిని ఒక సాహిత్య 

వేదికగా చేస్తూ కవి పండితులతో నిత్యం చర్చోపచర్చలు సాగించే ధర్మారావు 

ఇక అప్పటికి తన రంగం ప్మతికా రంగంగా గుర్తించుకున్నాడు. అప్పుడే 

రామ[బహ్మంతోనూ, నాటి పజామ్మితరచయితల గూపుతోనూ కలిసి చిత 

రంగంలో కాలుబెట్టాడు. సము దాల, తాపీ రచయితలుగా ఆ రంగాన్ని 

ఏలుతున్నారు. చి్నితరంగానికి పషృతికారంగం కన్నా విశాలమైన పరిధి ఉన్న 
మాట నిజం. కానీ తన సాహిత్య భావాలనూ, అప్పుడప్పుడే వామపక్ష 

భావాలవై పు మళ్ళుతున్న రాజకీయాభిపాయాలనూ వ్య కం చెయ్యడానికీ; మధ్య 

తరగతి మేధావివర్గంలో చెతన్యం రగుల్ఫొ_ల్పడానికీ వతికే శరణ్యమసి, 

ఆవసరమనీ ధర్మారావు విశ్వాసించాడు. కుమారుడు మోహనరావు చేతికి 

ఆందొచ్చాడు. పతికారంగంలో జనవాణిద్వారానే మోహనరావుకు కొంత 

తరిఫీదు ఇచ్చే ఉన్నారు ధర్మారావు. రెండవ (ప్రపంచయుద్ధం ముమ్మరంగా 
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సాగుతోంది. (పపంచ రాజ్యాల నడకలో స్పష్టంగా సోషలిస్టు - పెట్టుబడిదారి 

తరహాలు కన్పిస్తున్నాయి. భారత దేశంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆవిర్భవించి 

అనేక రంగాలలో తన [పభావాన్ని (పసరింపశేసోంది. ఆం|ధలో అనేక 

ఉద్యమాలను నిర్మిస్తూ భూస్వామ్య వ్యవస్థ మీదా, దాని రక్షకులైన స్థానిక 

భూసాగ్గములూ వారి తాబేదార్హ మీదా గట్టి పోరాటాలు సాగిసోంది. రాజ 

గోపాలాచారి ముఖ్యమంతిగా మదాను రాష్ట్ర్రం తెలుగు (పాంతాలకూ,: 

(పజలమా అన్యాయం చేస్తున్నట్టు దేశం [కమ [కమంగా తెలుసుకుంటోంది. 

ఆంధ రాష్ట్ర ఉద్యమం |వజా పునాదులకు పాకి దృఢతరమెంది. 

కొగడా 

ఇలాంటి రాజకీయ వాతావరణంలో ప్తూర్రిగా అటు భాషలోనూ - ఇటు 

భావాలలోనూ మారిన ధర్మారావు “కాగడా” వారవతికను ఆరంభించారు. 

[పతి బుధవారం ప్యతిక వచ్చేలా 1940 జనవరి 10వ తేదీ మొదటి బుధ 

వారంతో ఆరంభించారు. సంపాడకులుగా తాపీ ధర్మారావు, మేనేజర్. 

పబ్రిషర్గా వారి కుమారుడుతాపీ మోహనరావు ఉండేవారు. బి.యన్ ,కె. _పెస్లో 

ప్మతిక అచ్చుకావడం. కార్యాలయం మ్మదాసులోని 48, ఆచారప్పన్ వీధి 

జి.టి.లో ఉండెది. పదహారు పేజీలతో ఒక అణాే పతికను అమ్మేవారు. 

ఇది ఒకరకంగా ధర్మారావు కుటుంబ వతికే అనాలి. ధర్మారావుకు సహాయ 

కులుగా కుమారుడు మోహనరావు, సెట్టి ఈశ్వరరావు ఉంటూండేవారు. 

ఆయితే 

కాగడా ఆన్ని రంగాలలోనూ తన (ప్రత్యేకతను నిఅబెట్టుకోవాలని ఆశించింది. 

వార్తల రూపంలో సత్యాన్ని బయట పెట్టడంలో సరత, "పెరిగి 
హోయిన మూఢ సంప్రదాయాల యథార్శ స్వరూపాన్ని బయట "పెట్టడంలో 
"షెద్ద లకే పాఠాలు చెప్పాలనీ అతల క ధర్మారావు ఈ వ(తికను, 
దీనికితోడు మొదటి సంచికలో తమ సృతిక “*| పపంచ సిగన్యతానికి, మన 
సారస్వతానికి సాధ్యమయినంతవరకూ భాయీ, భాయీ సంబంధం కలిగించా 
అని” ఆశించినట్లు చెప్పుకున్నారు. ఆలాగే రెండోనంచికలో “సాంఘికం” _ అని 
అంటూ “నంభఘంలోని వివిధ అంశాలనూ అందుతో 

ప్మతికారంగంతో అప్పటికే చాలా వారపతికలున్నాయి. 
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“డో ఇ నూ సహేతుకంగా విశదీకరించి పతికా (వవంచంలో ఒక కొ త్తయుగాన్ని 
పించాలని కోరుకున్నారు. 

““వ్మతికలు వట్టి మాటల పోగులే కాదు, [కియా కలాపానికి కూడా 

చారి తీయాలన్న” అభి పాయం తాపీవారిడి. “నంఘంలో ఒక కొత్త జివ 

కళను కలిగించడంలో చేతనయిన విధంగా పతికా ముఖంగా సాయ పడాలని” 

వారి ఆశయం. 

నాడున్న దేశ రాజకీయ పరిస్థితులు ధర్మారావు మాటల్లోనే చెప్పాలం టే 

“యుద్ద మేఘాల నుండి 40 వచ్చింది". పపంచ యుద్దం దేశంలోని పతి 

రంగాస్న్ ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో స్పృశించింది. తెలుగు దేశాసి కేం 

మినహాయింపు లేదు. దీన్ని గమనించిన ధర్మారావు' కాగడా ఉద్దేశాలలో 

మరొకటి ఐకమత్యం సమకూర్చడం అన్నారు. దీన్ని విశదీకరిస్తూ “ఇప్పుడు 

నెంఘికంగా, రాజకీయంగా దేశంతో ముఖ్యంగా కావలసినది ఐకమత్యం. 

"రక సంబంధం కుదిర్చినంత చిక్కని ఐకమత్యాన్ని మరే ఏర్పాటు కుదర్చ 

లేదు. వర్ణాంతర వివాహాల వల్ల కలిగినంత విశాలంగా ఈరక సంబంధం 

మరేవిధంగానూ కుదరదు. కాబట్టి వర్ణాంతర వివాహాలను గురించి భావ పక 

టనకు అవకాశం ఇచ్చి తద్వారా ఆందుకుతగిన ఉద్యమానికి దారి తీయడం 

మా సంకల్పం". అని అన్నారు. ఈ ఆశయ సాధనకు ఎముకలు కుళ్ళిన 

వయనస్సుమళ్శిన వాళ్ళవల్ల లాభంలేదని తెలిసికొన్న ధర్మారావు “ఆంధ 

యువకలోకం అంతా నడుం బిగించి ఈ సంకల్పసిదికి మాకు చేయూత 

నివ్వండి””ని విజ్ఞపి చేస్తూఉరకొలెతే ఉడుకుర క్షం యువకుల కోనం చెయ్యి 

సాచారు, 

మోహనరావు, ఈశ్వరరావు, అప్పటికే కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో వని 

చేస్తున్నారు. ధర్మారావుకు ఏరిద్దరూ ఈ పష్మతికా నిర్వహణలో సహాయకులు. 

ధర్మారావు, రామస్వామి నాయకర్లు [బాహ్మణితర ఉద్యమ కాలంలోనూ, 

ఆ తర్వాతా మంచి మితులు. నాయకర్ రష్యా పర్యటననుంచి వచ్చి అక్కడి 

అక్టోబర్ విప్లవ విజయాలకు ముగ్గుడె అలాంటి లెనిన్ మనకూ ఒకడుండాలని 

ఆశించాడు. తెలియకుండానే ఆ సిద్దాంతం అతనిలో ఒక కొత దృష్టిని 

తెచ్చిన విషయం నాయకర్ అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత తన ఉద్యమానికి 

హేతు వాదాన్నీ, [ప్రజా పునాదినీ జోడించడం ద్వారా అర్హం చసుకోవచ్చు. 

నాయకర్. పర్యటన తర్వాత ధర్మారావు మృణాసులోనే ఉన్నాడు, గతంలో 

లాగానే ధర్మారావు, నాయకర్లు కలుసుకుంటూ ముచ్చటించుకునేవారు. పట్ర 

న్నిటికి తోడు [ప్రపంచ రాజకీయాలలో నామాజ్యనాదం నిజస్యరూవం, దోపిడీ 

G 
వు 
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లక్షణాలూ, నాజీజం దుష్టచేష్టలూ, ఫాసిజం విషవాయువులూ స్పష్టంగా కనిపిస్తు 

న్నాయి. సోషలిస్టు దేశాల ముందడుగూ, నిర్మాణ కార్య్మకమాల విశేషాలూ 

(ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి కూడా. సామాజిక శాస్త్రం అధ్యయనం చేసే 

వ్యక్తి, (పతివిషయాన్నీ తార్కిక జ్ఞానంతో మారేకాలంతో అంచనావేసే వ్యక్తి 

పరిణామాల ఎడ కళ్ళకు గంతలు కట్టుకోడు. దేశంలో |బిటిమ వారి దాస్య 

పాలనకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటాలు, ఆత్మార్పుణలు, కాంగెసు 

తోని సోషలిస్టు శక్తులు స్పష్టతను పొంది తమ (పత్యేకతను నిల్చుకుంటూ 

కాం్యగైెసులోని మితవాదాన్ని ఎండగట్టడం ధర్మారావు చాలా కుతూహలంతోనే 

గమనిస్తూ ఉండి ఉండవచ్చు. ఆ కాం|గెను సోషలిస్టు శక్తులే |కమంగా 

కాంగెంసునుండి వేరువడి 1986లో (వత్యేక రాజకీయ వార్డిగా పనిచేస్తుండడం, 

సంఘంలోని బడుగు వర్గాలను సమెక్య పరుస్తూండడం చూస్తూంటే ధర్మా 

రావులో వాటిమీద సద్భావం కలిగింది. దీనికితోడు మోహనరావు, ఈశ్వర 

రావుల సహకారం కాగడాకు వామపక్ష రాజకీయ తాత్వికత అబ్బేలా చేసింది. 

కాగడా నడిచిన 1940 - 1942 కాలంలో ఇందులో ధర్మారావు అనేక 

విషయాల మీద [ప్రయోగాలు చేశారు. వీరితో గతంలో పతిరికలో కల్పి పని 

చేసిన ముద్దా విశ్వనాధం అన్నట్టు కొత్త శీర్షికలు “పెట్టడంలో ధర్మారావుదే 
పెచేయి. 

దినపతి9కకన్నా వారపతి9కకు జీవితం ఎక్కువ. అందువలన అటు 

బుద్ధికి, ఇటు హృదయానికీ సంబంధించిన పివిధాంశాలతోిపాటు దినవుతిక 

లక్షణాలైన దినసరి వృతాంతాల వివరణలు కూడా ఉండాలి. పాఠకులను 

దృష్టిలో పెట్టుకుంటే సమాజంలోని పతి9కా పాఠకుల్లో అనేక పొరలలోని 
వాళ్ళను ఆకట్టుకుంటూ ఉండాలి వివిధ రంగాలను స్పృశించడం అవసరం 
కూడానూ. దీనికితోడు సంపాదకుడికి అటు సాహితం్య, ఇటు రాజకీయం 

తెల్సి వా టిలో ఆధిలాష ఉంటే ఎక్కువ శమ లేకుండా పతిం 
కను నిర్వహించవచ్చు. కానీ ధర్మారావుకు అభినివేశం లేని విషయం లేదు. 
దీనికి తోడు వతిరికాశ యాలుగా [ప్రకటించుకున్న అంకాలను పరికిసే ఈ 
“కాగడా” ప్మతిక పరిధి ఎంత విశాలమో అర్హ మవుతుంది. ఇన్నిటిసీ వ|తిక 
పంతిబింబటించాలంచే వివిధాంశాల మీద శీర్షికలు అనేకం ఉండడం అవసరం. 
అందుకే ధర్మారావు సుమారొక వది శీర్షికలను ఎంచుకోవడం, పతి వ్యతిక 
లోనూ కొన్ని తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోవడం చేశాడు. ఈ  శీరికలను 
స్థూలంగా రాజకియ, సాహిత్య, సాంఘిక శీర్షికలని విభజించవచ్చు. వ 
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రాజకీయ శీరికల్డో కాగడా *గాలివినురు అనేదాంట్లో నాటికి రాష్ట్రంలో 

నిత్యం జరుగుతున్న వాటిలో (వధానాంశాల మీద నిర్వాహకుల అభిపాంయా 

లుండేవి. సామాన్యంగా ధర్మారావే నిర్వహిస్తూండేవాడు. '“తడాకా _ అనే 

మారుపేరు పెట్టుకున్నాడు. ఈ, శీర్షికను 1940 ఫ్మిబవరి 14 నుండే ఆరం 

భించాడు. ఇందులో ఆయా వ్యక్తులనే సంబోధిస్తూ వాళ్ళ చర్యలను బయట 

చెడూ సూటిగా ప్రశ్నించే విధానాన్ని ధర్మారావు అవలంవించాడు. ఆంధ్ర 

రాష్ట్రం విషయంలో రాజాజీ ఆ కాలంలో చేస్తున్న దుష్ట చేష్టలను, ఆయన 

మరో సందర్భంలో ఆన్న మాటలను వట్టుకొని తూర్చారవట్లాడు. ఉదావార 

ణకు . రాజాజీని సంబోధిస్తూ చ తప వళి చ శి ఇ 

రాజాజీ, మీరా మాటలు చెప్పడాసికి మీ అంతటి వాడు మరి లేడు. 

సితులు చెప్పడానికి పూనుకుంటే ఏదో శాస్రోంపాధ్యాయినినా వచించెదన్ప 

మేలోహో _ అన్న పద్యం ఖ్రావకం వస్తుంది. ముందుచూపేగాని వెనకచూపు 

మీలో కనిపించదు. లోచూపు ఆన్నమాట అసలే లోపించింది లెండి. మొన్న 

తూత్తుకుడిలో ఏమన్నారో జ్ఞాపకం ఉందా. అధిక సంఖ్యాకుల అభ్మిపాయాల 

ననుసరించి ఆల్ప సంఖ్యాకులు కొంచెం సవరిం చుకోడ మె డెమో[కసీ 

అన్నారు. మీ కడుపులో ఉన్న అభ్మిపయం వేరు ...ఆఖరుకి మా ఆంధ 

రాష్ట్ర్రం సంగతి ఏమంటారు ? అదంతా డెమో|కసీయే అని మీ వియ్యంకుడు 

(మహాత్మాగాంధీ) చేత చెప్పిస్తారా ? లేకపోతే తమ చీపురుకట్టపట్టుకొని ఏటి 
నన్నిటిసీ తుడిచివేస్తారా ? దేనికయినా సమర్థులు; కాబక్ట కదా, ఇంతమంది 

ఉన్నా గాందీకి మీరు _ ఈ రోజులలో _ తలలో నాలుక అయినారు. 

॥ (తడాకా, 1940 ఫి|బవరి 14). 

ఆలాగే మదాసు పౌరులకు వీళ్ళ నదుపాయం కోసం పూండీ రిజర్యా 

యర్ నిర్మించారు. దాని ప్రారంభోత్సవం ఇంగ్రమవాడైన గవర్నరు చేస్తాడు. 

ఆ “సభ కెవ్యరూ వెళ్లొద్దని పురపాలక సంఘంలో ఊన్న కాం[గెసు సభ్యులకు”) 

(పకాశం ఒక తాఖీదు పంపారు. దాన్ని పట్టుకొని _ 

(పకాశం పంతులుగారూ, 

పల సా ఎప్పటినుండి కలిగిందండీ మీకీ ఆవేశం ? మంథతులుగా ఉన్న 

ప్పుడు ఈ మతి ఉండేదా? రాజాజీగారు డిన్నర్హకు వెళ్ళినప్పుడు ఆంధకేసరి 

నిదపోతూ ఉందా? యూనియన్ శాక్కు నలాం చేసినప్పుడు (కొత్త 

సంవత్సరం) పెద్ద మంతీ; బాల మంతీ ; పనిలేని మంతీ వగె రాలు హాజరు 

మనవి చేసినప్పుడు |పకాశంగారు (వపసుప్తులయి కలలు గంటున్నారా ?.... 
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మ్మదాసంతా తాగడానికి నీరు లేక తహతహవడుతూ ఉంటే కడా ఈ స్కీము 
వేశారు. పృురజనులకు బాగా కావాల్సిన విషయం ఈ పూండి రిజర్వాయరు .... 

మునిసిపల్ సభ్యులు మీ మాట వింటే ఏమయినట్టు ఇ .... మీ అధికారం 

బంగారంగానూ ఇదటండీ మీరు చేసేపని ...” (తడాకా, 1940 ఆగష్టు గ్ర 

ఈ విధంగా చక్క-ని తెలుగులో, వ్యంగ్యంగా, సూటిగా విమర్శించేవారు. 

మరో శీర్షిక పర్యాలోకనం _ ఇందులో (ప్రపంచ రాజకీయ దృశ్యాలను 

సంపాదకుల దృష్టి నుండి సవిమర్శకంగా సమీక్షా రూవంలో పాఠకుల 

కందించేవారు. నాడు జరుగుతున్న యుద్ద రంగాన్ని పర్యాలోక నం చేస్తున్నారు. 

ఫిన్హండ్ సేనలు రష్యాతో (వవేశించి రష్యన్లను శీకాకు పరుస్తున్నా యనీ, రష్యన్లు 

బాగా నష్టపోతున్నారనీ, రాయిటర్ వార్త వంపుతూ; అయినా రష్యన్లు తిరుగు 

బాటు చేస్తున్నారని క్లుప్తంగా వార్తలో చేర్చాడు. దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని _ 

రష్యావారు ఇంకా తీవమయిన, బలమయిన సన్నాహాలు చేస్తున్నారని ఇటీవలి 

వార్తలు తెలిపాయి. సైనిక తిరుగుబాటులతో బాధపడుతున్నవారు ఇంకా 

త్మీవతర యుద్దసన్నాహాలు ఎలా చేయగలరో రాయిటర్ వారికే తెలియాలి .... 

ఏది ఏలాగున్నా రష్యా చర్యకు యావత్ (పపంచం ఒక విధంగా కృతజ్ఞత 

తెలపాలి. ఏమంటారా. చూడండి _ మంచూరియా మానభంగం నాడు లేని 

విజ్యమానవ కహా (1940 జనవరి 10 ఆరంభ సంచిక) - అని అంటూ 

ఇతర రాజ్యాలు చిన్న రాజ్యాల మద చూపే ,పేమ నాటకమంటారు. రష్యా 
తనకున్న బలాన్ని జడ్జి శ|తుసేనలను మట్టు బెడున్నందుకే దాని చర్యను 

కృతళక్జాతాభావంతో చూడాలంటాడు ధర్మారావు. ఈ శీర్షిక లోనే క్వాంగ్లన్లో 

జపాను దాడిని చైనా తిప్పికొట్టడాన్ని “చైనా విజయమని” (పస్తుతిసారు కూడా. 

హిట్రరు, ముస్పోలినీల యుద్ధరంగం పాట్టను ఇదే శీర్షికలో “మిఠాయి” 
అన్న ఉపశీర్షిక కింద విమర్శిస్తూ ధర్మారావు ఇలా అంటాడు - “గీసులో 

ప్రియమితుడు ముస్పోలినీ వడరాని పాట్లు పడుతున్నాడు .... జర్మను [పజ 
లను ఎలా ఓదార్చాలో, ఎలా జోకొట్టడమా అని ఆలోచించాడు హిట్టరు క 
(ఫాన్సు భాగాలై 2. ఆల్బాన్ -_ లోరైన్ రాష్ట్రా9లు కనిపించాయి. బాగుందను 
కున్నాడు - ఇదిగో మిఠాయి ఆని |పసాదించాడు జర్మనీకి. 

ఆల్బాన్ లోరైన్ రాష్ట్రాలు అసలు ఎవరివో, చెప్పడం సృష్టిక రకయినా 
తరము కాదేమో. చర్మితలో ఆ భూభాగం జర్మనీ [ఫాన్సుల మధ్య లెక్క 
లేనన్ని సారు చేతులు మారింది” (1940 డిసెంబరు ఓ. ఈరకంగా హిట్టరు 

న్న నాటకానిషి పాఠకులకు స లి మర్శకమైన భావాలతో జతచేర్చియు 
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వార్తలనందించేవారు. (ప్రత్యేకంగా వార్తలను విమర్శలను జోడించకుండా 

(ప్రకటించడానికి “యుద్దం” అసీ “యుద్ద శవణం'” అన్మీశీర్షికలను నిర్వహించాడు. 

భారతదేశ రాజకీయరంగాన్ని పాఠకులకందించేందుకు నిర్వహించిన 

శీర్షిక “పెట్టచూపు ఆంగ్లంలో బర్ట్ ఐ వ్యూ అన్న దానికి తెలుగుసేత. దీన్ని 

ధర్మారావేకాకుండా ఈశ్వరరావు, మోహనరావు కూడా అప్పుడప్పుడు నిర్వ 

హిస్తూండేవారు. [ప్రధానంగా ధర్మారావే నిర్వాహకులు. 

1941 జనవరి 29 సంచికలో ఉన్న పిట్టచూపులో |బిటిమ _పభుత్వం- 
ఇండియా రక్షణ బాధ్యత సంస్థానాధీశుల బాధ్యత, ఐ.సి.యస్. ఉద్యోగుల 

రక్షణ బాధ్యతా స్వికరించి “ఇవి మినహాయించి దేశ వరదిపాలన బాధ్యత అంతా 

ఇండియనుల మీదే విడిచిపేడతారు. అదీ యుద్దం వూ ర్తి అయిన తర్వాత జరుగ 

వలసిన విషయం. ఆ మాట అన్నా రేకాని యుద్ధం పూరి అయిన తక్షణం అని 

కానీ లేదా ఇంత టైములో అని కాని ఏమీ అనలేదు” _ ఆంటూ రాజకీయ 

(పతిష్టంథనను విమర్శించారు. అందులోనే విద్యార్థులకు గాంధీ ఇచ్చిన ఓ సల 

హానూ ఓ పట్టుపట్టాడు. “విద్యార్దులు అన్ని పార్టీల" వారి వాద[పతివాదాలూ 

పూర్రిగా చదవాలి. అందులో ఉన్న సత్యం తెలుసుకోవాలి. అంతటితో వారి 

పని నరి. అంతేకాని వారు రాజకీయాలలో దుమకకూడదు. అలాగా దుమికారు 

అంటే వారి కర్తవ్యము వేరై పోతుంది....” దీని చివరలో “వీరు చెప్పినది 
సమంజసమే. కాని విద్యార్దులం కే ఉడుకుర కం అన్నమాట. వారికంత ఓర్మి 

ఉంటుందా” అని ముకాయింపులో గాంధీ వాదనకు తూట్లు పొడిచాడు 

ధర్మారావు. 

ఇక్ కృష్ణాజిల్లా బోర్లు కప్పల తక్కెడ వ్యవహారాన్ని పట్టుకున్నారు. 

అప్పట్లో దానికి కె. లక్ష్కుయ్య నాయుడు అ ధ్యతులు. వాది మీద విశ్వాస 

రాహిత్య తీర్మానం వస్తే అనుకూలురు లీ మండీ, పతికూలురు 17 మంది 

తేలారు. అయినా ల/5 వంతు అంగీకారం రానందుకు తీర్మానం పక్కకు 

నెటాల్సి వచ్చింది. ఈ గం|దగోళంలో [పభుత్వం ఆసలు జిలాజోరునే రదు 
(oe) చ యె ళు 

చేసే యోచనకొచ్చింది. అప్పుడు కాం[గెసు వాళ్డు పదవులు పోతాయన్న 

భయంతో దాని వ్యవహారం తమకే వదలమని ఆర్డీ పెట్టుకున్నాడు. ధర్మారావు 
ఈ కధంతా చెప్తూ “పదవులకు పాకులాడే మనుష్యులను వెనకబెట్టి దేశసేవ 
చేయటానికి కంకణం కట్టుకున్న వారినే అధికారులుగా చేయడం కాంగెసు 

సంస్థ విధి. ఇకనైనా కాం_గాసు ఈ పాఠం ,బోధ్యపర్చుకుంటుందని 

ఆశిస్తున్నాం” _ ఆని తెరవెనక రాజకీయాన్ని ముంధుకు తెచ్చాడు. 
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ఈ విధంగా రాజకీయాలను |పధానంగా వామపక్ష. భావాల వెలుగులో 

పర్యాలోచించడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. విమర్శ కటువుగా కాకుండా మృదు 

వుగా, వ్యంగ్యంగా ఉండటం కూడా చూడొచ్చు. 

సాహిత్య రంగంలో కాగడా కృషి పరిశీలిస్తే అటు సం|పదాయ వాదు 

లకూ ఇటు ఆధునాతనులకూ ఆనందం కల్గిస్తుంది. కారణం ధర్మారావు (పవేశ 

పెట్టిన శీర్షికలు ఈరెండు తరహాల వారి బుద్దు లనూ వపదునుపెప్రేవి. ధర్మారావు 

తత్వమే పాత కొత్తల మేలు కలయిక. దాన్ని వారు తమ కొత్తపా+ వ్యాసాల్లో 

చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నారు. ఆ పణాళిక తోనే ఇందులో శీర్షిక లనూ 

నడిపాడు. 

“పద్య భిక్ష) అన్న శీర్షిక కింద కొంతకాలం తెలుగుదేశంలోని (పజల 

జీవన పరిస్థితులను ఒక చిన్న గీతంలో గాసి, నాలుగు చరణాల్లో గాసి 

ఏివరించండని పాఠకులను కోరారు. “న్లోకార్టేన [ప్రవజ్యామి యదుకం (గంథ 

కోటిభిః:” అన్న శ్లోకాన్ని గతంలో వీరు తాము నడిపిన *“కొండెగాడు' హృతికకు 

కూడా నినాదంగా వాడుకున్నారు. దాన్నే కాగడాలో ఉపయోగిస్తూ - 

“40 కోట్ల |వజలలో కోటి ముఖాల వీర తాండవం చేస్తున్న దార్మిద్య 

సారం ఆంతా ఒక్క. చిన్న పద్యంలో చెప్పలేకపోతారా ? ఆని ఒక ఆశ 

కలిగింది. ఆంధ కవి కుమారులకు దోసిలొగ్గి “పద్యభికుి పెట్టమని ఆడుగు 

తున్నాం” .... టి పద్యమైనా సరే ఎలాంటి భాష అయినా సరే; మాకు బోధ 

పడాలి _ కఠోరమైన దారిద్యాన్ని స్పష్టంగా సూచించాలి.” అని సంపాదకులు 

దోసిలొగ్గారు. (1940 సెపైంబరు వర్ 

ఇది అక్టోబరు లీ వ సంచిక నుండీ ఆరంభమైంది. సంచికలో అయిదు 

గురు, ఆరుగురు చొప్పున రాశారు. ప్రతి పద్యానికి చివర సంపాదకుల చిరు 

విమర్శ ఒక పం కిలో ఉండేది. 

కొల్పగొ బట్టిన కోటీశు కొంప వోలె 

పంట మళ్ళిన భారతావనిన నేడు 

“ఓసి - దారిద్యమాి _ యన “శో యటంచు 

నలుబదొక కోటి రుద్దకంఠాల బలుకు. బి.వి. సింగరాచార్య 

(మంచి ఆరంభం) 

[ప్రళయ భైరవ భయద న ర్రనము సేయు 
తుధిత కంకాళ మాలా దిశుష్క._ మూష 
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ఇమ దేవత శతకోటి చరణఘాత 
ముల డరి|దోదర తుధాగ్నులను నేడు. బూపెిరాజు 

(సంస్కృతమయితే నేమి) 

కట్టుబట్టలేక కడుపుకన్నము లేక 
నిలువ నీడ లేక, సీరు లేక 

మనువు లేక మరల మరణించగా లేక 

(అతుకు వాని (బదుకు |బతుకె ఆగునె? _ భాగవతుల శంకరళాన్ర్రిర! 

(“మరణించగా లేక” మంచిముక్క) 1940 అక్టోబరు 16 

ఆక టికి (మగ్గి చలిదెబ్బ కలమటించి 

మొండిరోగాల కవమానములకు లోగి 

నాగరక సంఘమున కొక్క. నవ్వు విసరి 

పిలుచుచున్నాడు యమునహో _ పేదవాడు. 

_ తుమ్మల సీతారామమూ రి చౌదరి 
(విసిరిన నవ్వు వ్మెరెతించక తీరదు) 1940 అక్టోబరు 16 

ఎండవానలకతడు సహింవలేని 

అస్థిపంజర మైపోయి, అనుదినము 

గోచి పిలికతో వడగొట్టుకొనుటె 

జగతి (బతుకనులేడు, చావగను లేడు. 

_ పన్యాల వెంకటరంగనాధరావు 

(చావగను లేడట _ మేలు) 1940 నవంబరు 20 

ఆకలో ఆకలో యంచు అడలనేల 

చివికి జీర్ణించి పిగులు గోచియును లేక 

జైన దేవుని వలె తోచు మానమునకు 

చేతులర్చించి మిడుకుచు చీకటింట. - సము[దాల 

(మానానికే లేదు, ఆకలి కెక్క_డిది?) 1940 డిసెంబరు 11 

1941 జనవరి కాగడా నుండి ఈ పద్య భిక్షను “దెవుడికొక (ప్రశ్న. 

ఒక్క. టే [ప్రశ్నః ఘాటయినది _ ముక్కు. మీద గుద్దినట్టు” ముఖాముఖిగా 
(పక్నించడం ఆరంభించారు. దేశ దారిద్యాన్ని జనం దృష్టిలోకి తెచ్చారు. 

దీనికి కారణం ఎవరని (ప్రజలు హేతువాచంతో ఆలోచించేలా చేశారు. దేవుడూ- 

ఆదృష్టాల చక్రంలో వడి నలిగే భావాలను తుడిచేస్తూ సరైన దిశకు మళ్ళించ 

డానికి చేస్తున్న (వపయత్న మిది, 
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కులము పేరిట కొందర గొప్ప జేసి 

మతము పేరిట కొందర మతులు చెరచి 

రాతి బొమ్మల పూజయే నీతి చేసి 

దేవుడా - కంటబడకుండ తీరిగెదేల ? _ కొసరాజు 

జీవ సుఖదాయి యౌ దేవదేవుడన్న 

అందని సుఖానుభవముల కాసగొల్సి 

ఆరని నిరాశ నెదల తూర్పార బట్టి 

జీవితమ్మంత కాల్చి హింసింపనేల? _ శ్రీవాత్సవ 

సృష్టి ఆంతా నేనె చేసినానంటావు 

అంతవాడవు నీవు అయితేను ఓ దేవ, 

అల్పులం మాచేత అడిగించుకోనేల ? 

ఇన్ ....న్న్ని లోపాలా + కన్నున్నదా లేద +? _ కొంతం 

పెవన్నీ 1941 జనవరి జన్మదిన సంచికలోవి. కాంతం బహుళా 

మునిమాణిక్యమే కావచ్చు. 

జవ్రనము మోసులె త్రిన చానకపుడె 

పటిక రాళ్ళను మించు గుబ్బలనమర్చి 

చయ్యననె వాని దూది పింజల నొనర్తు 

కాంక్ష చావనిదేయేల _- కటికవాడ. పెడిపాటి....శాన్ర్రి. 

(1941 జనవరి 8). 

సీవు పుట్టించు తండ్రివి నే సుతుడను 
సత్యమని యొప్పుకొందు, సంశయము కలిగె 

తండి కొడుకుల మధ్య, మధ్య తెరవేల ? 

ఎపుడు కనులగానబడవదేమి దేవ? -నార్త చిరంజీవి. 

(సత ఫీ|బవరి ర్ం 

దేశ దార్మిద్యానికి మూల కారణం దేవుడు కాదన్న వాదాన్నీ, భావాస్నీ 

నూటిగా పాఠకుల నునస్సులోకి |[పసరించేలా చెప్పించారు. ఇక కర్తవ్యం 

- బోధపర్చడానికి ధర్మారావు _ఉ ద్యుక్తులౌతున్నారు. దార్మిద్య కారణం ఇది 

కాదన్న తర్వాత ఏది? దాన్ని సమూలంగా నాశనం చెయ్యడానికి ఎవరు 

ముందుండాలి? ఉంచే వాళ్ళకుండాల్సిన భావమేమిటి? _ ఆదే దేశభక్తి. 

సరిగ్గా ఇదే కాలానికి దేశం ఆట్టుడికినట్టుడుకుతోంది. ఆంగ్లేయుల 

చమనకాండ అధికమైంది. కమ్యూనిస్టు పార్టీ జనంలో . వెన్ను దన్ని య్యువక్టు 
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లను [పభుత్వం మీద పోరాటానికి సిద్దం చేస్తోంది. ఎన్ని సంరక్షణ చట్టా 

లున్నా యువత వామపక్ష భావాలవై పు తియ్య సీటికి చే వలా ఎదురెక్కు.తూంది. 

త్యాగం యువకుడికి పర్యాయపద మైంది. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కూడా స్వరాష్ట్రం 

త్సాహం పెల్లుబుకుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో కావలసింది దేశభక్తి. కను 

కనే ధర్మారావు తన పద్య భిక్ష శీర్ష కను అటు తిప్పాడు. 

1941 జులై 80 సంచికలో నాలుగు చిన్న చరణాలలోకి మీ దేశభకి 

భావాన్ని కాచి వేడివేడిగా పంపండని _ (ప్రకటించారు. 

తుచ్చుల నోళ్ళను మెలగుట వల్హా 

దుష్టుల నాల్కల తిరుగుట వల్లా 

దేశభకి - నీ పేరునగాదా 
దేశ|దోహం జరి గేద ంతా. - సదాశివం 

(ఇదీ బురఖాదారులు చేసేపని) 

కటిక చీకటి కోనలో గనులు మూసి 

ఉక్కు. కటకటాలను తల|గుకి_కొనుచు 

జీర్ణ గళ గీతముల బాడి చివికిపోవు 

ఎండు గుండెల “తలి” నేనెపుడు గాతు. _నార్హ చిరంజీవి 

(ఎండుగుండెల తల్లిని కావడా కొడుకు) 194i ఆగస్టు 20 

ఈ విధంగా పద్యభిక్షలో పలువురు |పసిద్దులూ, యువకవులూ పాల్గొ 
న్నారు. తర్వాత కేవలం ధర్మారావే నిర్వహించిన మరో సాహిత్య శీర్షిక 

“వరాక్”. దీన్ని 1940 మే 22 నుండీ నిర్వహించారు. “పాతమాటలే ఆయినా 

సమయాసమయాల్లో పనికివస్తాయి. మరిచిపోకుండా కొంచెం మననం చేసినట్టూ 

ఉంటుంది; కాబటి పరాకు చెప్పి _పకటిస్తున్నామ”ని ఆరంభించారు. ఇందులో 

(పాచీన కవులు అప్పుడప్పుడు చెప్పిన పద్యాలనూ, ఇోకాలనూ తీసికొని వాటికి 

సంకివంగా వ్యాఖ్య చెప్పేవారు. 

““ఒక సంస్కృత విద్వాంసుడికి తెలుగ కావ్యాలంటే చాలానీచమయిన 

అభ్మిపాయం ఉండేది. ఒకనాడు ఆస్థానంలో అతడు ఆ ఆభి|పాయం |పకటిం 

చాడు. 'ఆం్యధ భాషామయం కావ్యం అయోమయ విభూషణం”. ఆం|ధభాషా 

కావ్యాలు ఇనుముతో చేసిన నగలన్నాడు. ఆంధ కవి ఊరుకుంటాడా. “కాదు 

కాదండోయ్. “సంస్కుతారణ్య నంచారి విద్యన్మ తేభ శృంఖలం". 

ఆ సంస్కృతం ఆడవులలో ఒళ్ళు మరచి తిరుగుతున్న వండితులనే ఏనుగు 

లకు అంకుశం సుమండీ”_ అన్నాడు. గట్టిగా తగిలి ఉంటుంది. ఆంకుశంపోట్లు. 
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ఇదీ దిని తరహా. ఇందులో కూడా ధర్మారావు మారిన తన ఆభిపా 

యాలను (పకటిస్తూనే ఉన్నాడు. కొ త్తపొశీలో అన్నట్టు ఏరు ఏది పట్టినా మిష 

నరీ వట్టుదలతో చేసేవారనడాని కిదొక నిదర్శనం. ఆలా చేయనందువల్రే 

వ్యావహారిక భాషాఉద్యమం పండితులను దాటి జనంలోకి వెళ్ళలేకపోయిందని 

ధర్మారావు భావం కూడానూ. 

ఆలాగే సాహిత్య విమర్శకుల  రం(ధ్రాన్వేషణాసక్తిని పరోక్షంగా 

ఇలా చెప్పారేమోననిపిస్తూంది- మరో పరాక్లో. కుకవి నిందను |వస్తావిస్తూ_ 

“ఇష్టదేవతా పార్థనంతో పాటు కుకవి దూషణం గూడా చెయ్యాల 

న్నారు. గట్టి నోరుం టి, తిట్టు బలంగా వినిపించేది. ఒకడు : 

నక్క-_లు బొక్కలు వెతకును 

ఆఅక్య_రతో ఊరబంది అగడిత వెతకున్ 
కుక్కలు చెప్పులు వెతకును 
తక్కుటి నా లంజకొడుకు తే షు వెత కున్. 

ఆని తప్పులు వెతికేవారిని ఆశీర్యదించాడు. ఉప మానాల సదృుశ్యంవల్ల, పెన 

చెప్పిన మూడు సంగతులు, ఎంత సహజంగా ఉన్నాయా, ఈ నాలుగో సంగతి 

గూడా ఆంత స్వభావసిద్దం ఆని నిరూపించాడు. ఆ “పెమూడింటియందు 

ఎటువంటి ఆసవ్యాం కలుగుతుందో ఈ నాలుగోదానియందూ అలాటి ఆన 

హ్య మే కలిగించాడు కవి. 

ఈరకంగా ఆనేక చాటువులను ధర్మారావు సామాన్య పాఠకులకర్ణం 

అయ్యే రీతిలో చిన్నచిన్న వ్యాఖ్యానాలతో ఈశీర్షిక లో పొందువ ర్చాడు 

ఒక్కొా.క్కుసారి ల, 4 పద్యాల చొప్పున 15, 16 సంచికల దాకా దీన్ని 

నడిపాడు. కొత్తగా సాహిత్యంతో పరిచయం కలుగపతున్న వారికీ, తరగతుల్లో 

పాఠాలు చెకే పీ వారికీ ఇవి సభారంజకత్వానికి ఉపయోగపడే మసాలాలు. 
సాహిత్యపు రసగుల్లాలు, 

మెదడుకి మేత, పెద్దల నుద్దులు పిన్నల సెన్నిధులనేవి కూడా 
ఎక్కువ భాగం సాహిత్యవర మైన శర్షిక లే. తెలుగు రచయితలు అనేక విష 
యాల మీద ఆప్పుడప్పుడు తమ రచనల్లో వెలిబుచ్చిన ఆధిపాయాలను 

పెద్దల సుద్దులు పిన్నల పెన్నిధులన్న దానిలో |వకటించేవారు. 

'త్రీేపురుమల సమస్య అంటూ “పురుషుణ్ణి చూసి కలవరపడి సిగ్గువడి 
యెడంగా న (వతి శ్రీ హృదయంలో నూ వ్యభిచారం షం వుంది 
అన్న చలం సూకిసీ, “కవి భావన*ి అంటూ కృష్ణకాస్ర్రి “భావనాశ క్రి 
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గొప్పది. అది అందరి కవులకూ వుండదు. ఈ భావన వనుక యుగాల్ని 

చితిసుంది; ముందు యుగాన్ని చూపిసుంది. ఈ భావన యితరులకు వ్మరిగా 

ఉన్నా కవులకు మాతం హాయిగా ఉంటుంది. ఇది కవులకు (పత్యేకత ”” 

అన్న మాటలనూ (ప్రచురించారు. పట్టుదల పనికిరాని పట్టులేవో వీరేశలింగం 
నూకి ద్వారానూ, శిల్సికి సత్యమే లక్ష్యమంటూ ముట్నూరి వారి మాటలనూ 
ఉఊదాహరించారు. ఈ శీర్షిక లో గురజాడ చలం, కుటుంబరావు, అబ్బూరి, పింగళి, 

కాటూరి, కట్టమంచి, ఇం|ద గంటి, వేదుల, రాయ్మపోలు, వేంకట పార్వతీశ్వర 

కవులు, బసవరాజు, తదితర |పముఖ సాహితీ వేత్తల భావాలను పసారం 

చేశారు. 

మెదడుకు మేతలో _ ఆంతర్జాతీయ రచయితల భావాలను చాలా 

కొద్ది సంచికల్లోనే వేశారు. కీ ర్రికాంక గురించి మిల్చ్దన్ భావాన్ని “క్రి రి అన్న 

శీర్షిక కింద “అన్నీ విడిచిన అతిలోక మహానుభావులనమునా ఆఖరు దాకా 

వదలని అభిలాష - కిరి” అని [పకటించాడు (1941 నవంబరు 19). అలాగే 

పొగడ్త గురించి “సాయం-_ ఇచ్చిన వాడికీ పుచ్చుకున్న వాడికి మేలుచేస్తుంది. 

అలాగే పొగడడం- చేసిన వాడినీ చేయించుకున్న వాడినీ పాడుచెస్తుంద ”ని 

"షేక్ బర్క్ సూక్తిని (పచురించారు. (1941 అక్టోబరు ర. అదే విధంగా 

22 అక్టోబరు 1941 నంచికలో “చచ్చాడనగానే చ్మితం కీ రిద్వాదాలు తెరుచు 

కుంటాయి; అసూయకవాటాలు మూసుకుంటాయి” అంటూ "పెర్గుఅభిబాషణనూ 

అచ్చశారు. ఈ రకంగా ఆలోచనా సరళిలో కొత్త భావాలనూ, నూతన 

వ్యాఖ్యానాల నూ (పవేశ పెట్టడానికి ధర్మారావు ఈ రెండు శీరైకలనూ ఉపయో 

గించుకున్నారు. ఆదే విధంగా జనం తరచూ వాడే నానుడులను కొన్ని ఇచ్చి 

“నసేమిరా, నందోరాజా భవిష్యతి, కించిత్ భోగోభవిష్యతి” లాంటి వాటిని 

వివరించమని “ఏమిటీ మాటలు” అన్న ఆతి చిన్న శీర్షిక (1942 మార్చి శ్రీలో 
పాఠకులను కోరారు. జనాన్ని విద్యావంతులను చెయ్యడంలో హృతికల 

పాతను బాగా గుర్తించినవారు కనుకనే ధర్మారావు ఇలాటి [ప్రయోగాలను 

చెయడానికి సాహసించారు. 

వతికలు (పజల్లోకి జాగా వెళ్ళడానికి ప్రధానమైంది వాటి నిర్వహణతో 

(ప్రజలకూ పాత ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు ఖావించేలా చేసినప్పుడే. దానికి మార్గం 

చర్చా వేదికలను ఏర్పాటు చేయడం. ఏదో సాంఘికమో, సాహిత్యమో 1 

సమస్యను వేసి పాఠకులను రెచ్చగొట్టి చర్చలో వాళ్ళు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొ 
నేలా చేయడం. దీనికి సంపాదకుడికి చాలా తెలివి, నేర్నూ ఉండడం అవసరం, 

ముందు ప్రజలకు చాలా సన్నిహిత మైంది, ఆస కి ఉన్నది ఆయిన సమస్యను 
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ఏరుకోవాలి. దాన్ని జనం మధ్యకు భావాలను రెచ్చగొ ఫ్రైలా విసరాలి. 

ఆయితే అంతటితో సంపాదకుడి వని తీరదు. చర్చను తను ఆశించిన దిశలో 

నడవడానికి, చాలా కాలం కొనసాగించడానికీ చర్చల్లో కనబడకుండా తానూ 

పాల్గొంటుండాలి. చర్చలొక సందర్భంలో వ్యక్తిగత దూషణల స్థాయికి దిగ 

జారే [ప్రమాదాలుంటాయి. అప్పుడే సంపాదకుడి ఓర్పు నెర్పులకు సరీక్ష, 

ఎవరినీ నొప్పించకుండా చర్చ అంతటితో ఆగకుండా అటూ ఇటూ సమాధాన 

వరుస్తున్నట్టుక నిపించీ కనిపించకుండా నెగుకురావాలి. ఇలాటి పరీక్షలో మొదటి 

చద్చావేదికలోనే సంపాదకుడు అసమద్దుడుగా పదుగురెదుటా బయటపవపడ్తే 

భవిష్యత్తులో ఆసంపాదకుడు చర్చా వేదిక ఊసు మరి తనక్క_రలేదు. 

అన్ని కోణాల నుండీ వచ్చే విమర్శలకు సంపాదకుడి అమ్ములపొదిలో తగిన 

దాణాలుండాలి. అన్నిటికన్నా ముందు భాష మెత్తగా సంపాదకుడి చేతిలో 

మెనంలా మెదిగి ఒదిగిసోవాలి. 

ధర్మారావు కాగడాలో ఇలాటి ఏడెనిమిది చర్చావేదికలను పలు 

విషయాల మీద ఈ రెండు సంవత్సరాలలో నిర్వహించాడు. వీటిలో |పధా 

నంగా సామాజికాంశాలు ఎక్కువ. సాహిత్య విషయాలు కొన్నీ రాజకీయ 

[ప్రసనకాలు మరికొన్నీ కూడా ఉన్నాయి. 

కాగడా ఆశ యాల్లో మకటిగా వర్ణాంతర వివాహాలూ -_ శ్రీల సమస్యలూ 

ఆంటూ ఒకసారి 41వ జన్మదిన సంచికలో ధర్మారావు చెప్పుకున్నాడు. దీనికి 

వారు 1940లోనే నాందీవాచకం పల్కాారు, 

“(పేమించినవాడిని పెళ్ళి చేసుకోవాలా వద్దా. అని |పశ్న వేసుకుని 

వద్దు. అని సమాధానం చెప్తూ 40 జూన్ రీవ తేదీ సంచికలో సత్యవతి వ్యాసం 

ఒకటి వచ్చింది. దాంతో రభస ఆరంభమైంది. 1లివ తేదీ సంచికతో 

అసలు పెళ్ళి చేసుకోవాలా? అని మొదటికే మోసం పెడూ ఆ. వేం, రా. 

ఒక వ్యాసం రాశారు. సత్యవతికి సవాల్. అంటూ ఇనుమ రి వీరఠభ|చరావు 

ఒక స్త్రీకి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు కావాలని?. మరో సంచికలో (ప్రశ్నించారు. వెంటనే 

చలసాని రామారాయ ధనమే మూలంగా ఉన్న ఈ సమాజంతో అసలు 
(పేమకు స్థానం వుందా? అన్న అనుమానంతో చక్కని ఆర్థిక పునాది మీద 
సమస్యను పరిశీలిస్తూ ఓ వ్యాసంరాశారు. ఇలా చర్చ రసవ త్రరంగా సాగు 
తున్న దశలోనే “పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వో తరాలిను ధర్మారావు వ్యాసాలుగా 

పతి సంచికలో |వచురించడం ఆరంభించాడు. సమస్య  రెండంచులా అంటు 
కుంది... పురుషుడు స్రీనే 'పె ఖృందుకు చేసుకోవాలని మరో సంచికలో మన్న 
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ఊహించని కోణం నుండి నిప్పంటించారు. ఇలా సాగిన చర్చల్లో మం(తిరావు 

సత్యనారాయణ, జగం, వసంతలు సత్యవతిని సమర్థిస్తూ తూలనాడూ పాల్లొ 

న్నారు. సత్యవతి సవాళ్లకు జులై లీ1 సంచికలో “శ్రీమతి దేవి సమాధానం 
చెప్తూ పురాణాల నన్నిటినీ జల్దెడపట్టై ఆనాడు కూడా పురుషుడికి స్ర్రీమె (పేమ 
లేదనీ, న్వార్గానికి వాడుకున్నాడనీ ఆంటూ చాలా తార్కిక జ్ఞానంతో సత్యవతి 

వాదనను సమర్ధించారు. బండి బుచ్చయ్యచౌదరి, వ. కాశి, మధునావంతుల 

వెంకట నూర్యనారాయణమూ ల, చెన్నావగడ తిరువతిరావు ఇంకా అనేకమంది 

పాల్గొన్నారు. చువరకు సంపొదకుటే సెపైంబరు 11 నంచికలో ఇక దీన్ని 

వచ్చే సంచికతో ముగిసామని బతిమాలుతూ ఆపారల్సి వచ్చింది. సత్యవతి 

తమ సమాధానాన్ని నెపైంబరు 95 సంచికలో కొంత, అక్టోబరు 2వ 

సంచికలో కొంతా రాసి, లేవ సంచికతో చర్చను ముగించారు. వారి |వధాన 

వాదం (పేమను పెళ్ళిబేరంగా వాడకూడదంటూ, ధనానికే [ప్రముఖ స్థానం 

ఉన్న ఈ సమాజంలో ఉన్నది. (పేమ అనలేమని, కామం ఆనవచ్చనీ అన్నది. 

భార్యాభర్తల సంబంధాలూ, భర్త చనిపోతే భార్యకు జరిపే కేశఖండనం 

లాంటి అనాగరక సంస్కారాలూ ఈ చర్చల్లో వచ్చాయి. స్కూలు విద్యార్థు 

లను నైతం ఇది ఆకర్షించి, చర్చల్లో నిర్మొహమాటంగా పాల్గొనేలా చేసి, 

సుమారు నాలుగైదు నెలలు సాగింది. చివరకు సంపాదకులుగా “మనకు 

కావలసింది చై తన్యం, భావ సంచలనం. ఆది కలిగింది. చాలామంది చక్కగా 

ఆలోచించారు" అని ఆంటూ ముగించారు. కీమన్నను చర్చ విషయమై 

అడిగితే ఆరోజుల్లో ఇది బాగా యువకుల్లో సంచలనం రేపిందని అన్నారు. 

ఇంతకూ ఆ సత్యవతి ఎవరో కాదు భర్యారావే. 

ఇలాంటిదే “కుటుంబాలలో పరిస్థితులు” - అన్న విషయం మీద చర్చ. 

ఇందులో తాపీ వారే ఎక్కు_వగా కుటుంబం అందులోని వ్యక్తులు వాళ్లు జీవించే 

“జమిలి బతుకులు” పీటిని బహిరంగపరుస్తూ అనేక మారుేే మెర్ద తో వ్యాసాలు 

రాశారు. కుటుంబంలో _పేమ, ఆదర్శం అన్నవి వట్టి మోసాలని బలి. ఉమ 

సంచికతలోనూ, త80-7/-4!1 సంచికల్లోనూ ఇబ్బన్, ప, ఆస్కార్ వెల్ ల రచ 

నలనూ వతానుగా తీనుకొని నిరూపించారు. ఇలా ఉండే మన కుటుంబాలతో 

సంబంధాలు, విలువలు పూర్తిగా మారాలని పదేపదే చెప్పారు. దుష్టబుద్ధి, సీత్రి 

వరుడన్న మారు కే ర ఈ వ్యాసాలు (6- గ్ర £1) రాశారు. ఇందులో మన 

కుటుంబాలలోని వారి హెఫామిలీ' లక్షణాలను కూర్చారబట్టారు. 22-10-4 [ 

సంచికలో “కుటుంబాలలో ఉన్న కుప్ప' అన్న వ్యాసంలో లక్ష్మణ వట్నాయక్ 
అన్నవారు కులాలను తెల్పే గుర్తులు "పేర్టకు తగిలించుకోడాన్ని జాగా విమ 



గ్త్ 79 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

రించారు. [బ్రాహ్మణులు అంటే గొప్ప అన్న భావంతో తెలుగునాట వస్తున్న 

కమ్మ(బాహ్మణులు, నాయో (బాహ్మణులు, గెడ (మూహ్మణులు, విశ్వ [బాహ్మ 

ణుల వంటి కులాలను వ్యంగ్యంగా ఎ తిపొడిచారు. ఇదంతా డబ్బుతో ముడి 

పడింది తప్ప జ్ఞానంతో కాదని తేల్చారు. కుటుంబాలలో స్వచ్చత, నిర్మ 

లత్వం ఊండాలంటే డబ్బుతో _పమేయంలేని కుటుంబ సంబంధాలుండాలసి, 

కులాల పటింపులుండని సమాజం రావాలసీ ఆందుకోసం పస్తుత సామాజిక 

విలువలు తప్పనిసరిగా మారాలనే సూతం ఈ వ్యాసాలలో గర్భితంగా సాగు 

తుంది. ఇవన్నీ ధర్యారావే మారుపేర్లతో రాశారు. 6వ 

తర్వాత “మత్స్య కూర్మ వరాహశ్చ ...” అన్న కోకం ఆధారంగా 

6వ అవతారం ఏది? అని ఒక చర్చను “పండితులకు పని కల్పించారా? 

ఏమన్నారు? కొంచెం వాసి పంపించండి.” అంటూ 15-1[-ఉ1ఓ సంచికలో 

ఆహ్వానించారు, కృష్ణుడని కొందరూ, బలరాముడే ఆని కొందరూ అనేక 

(పాదీన షగంథాలూ, పురాణాలను సాజ్యాలు పలికిస్తూ రచనలు సాగించారు. 

బలరాముడేనని ధర్మారావు సాధికారికంగా నిరూపించారు. 

మరో చర్చావేదికలో “సాహిత్యం చేయవలసిన పనిని గురించి చాలా 

నిశితంగా వాదోపవాదాలు జరిగాయి. ఆరోజుల్లో ఆంధ [పభ (14 12.4] 

సంచిక)లో జి.వి. కృష్ణారావు ఒక వ్యాసంలో ఈ విషయాన్ని తడుముతూ 

రాశారు. దానికి సమాదానం యం. వెంకటావు ఒక పెద్ద వ్యాసాన్ని 41 

డిసెంబరు 10, 24 నంచికల్టో ఈ చర్చావేదికనువయోగించుకుని రాశారు. వీరు 
పులుపుల శివయ్యగారేనంటూ మోహ్మనావు సాక్ష్యుం పలుకుతున్నారు. చదల 
వాడ పిచ్చయ్య సమాజానికి సాహాత్యానికి ఉన్న సంబంధాన్నీ ఆది చేయ 

వలసిన పనినీ అప్పటికే ధారతదేశంలో వచ్చిన (1986 నుండీ) ఆభ్యుదయ 
రచయితల ఉద్యమ ఆదర్శాల వెలుగులో వివరించారు (14 12.1941). 

ఎం.ఎన్. రాయ్ అంతకు ముందే ఈ [పాంతమంతా పర్యటించి తన 
భావ వీజాలను నాటిపోయారు. ఆ మొలకలన్నీ తలెతడం ఆరంభించి పపంచ 
కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో రాయ్ లక్షణాలనే కొందరు పుణికి పుచ్చుకుని 

ఇక్కడా [పతి సమస్యనూ పరిశీలించడం ఆరంనించారు. ఇందులోని బండా 
రాన్ని “గబ్బిలాల విజృంభణి అంటూ (5-2-4) ఓ వ్యాసం రాశారు. చివ 
రకు ప్యతికాఖి పాయంగా రాయిజం సరెన ఆలోచనా విధానం కాదు. అంటూ 
నిర్దారించారు. ఈరకంగా వామపక్ష రాజకీయాభ్మిపాయాల్లో సెడధోదణులుగా 
తలె కత్రిన వాటిని కూడా నాడు కాగడా సశాన్ర్రీయంగా విమర్శించింది. ఇందులో 
సెట్టి ఈశ్వరరావు, తాపీ మోహ్మనాప్ల పాత చాలా ఉంది. 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎర కేక 278 

ఇన్ని రకాలుగా జనంలోని ఆలోచనావిధానాన్నీ మధించి నిజాన్ని వెలికి 

తీయడానికి కాగడా [శమించి నఫలమైంది. 

ధర్మారావు ఈ చర్చలన్నిట్రో నిరంతరం పాల్గొంటూనే, ఇనప 

కచ్చడాలు, పెళ్ళి దాని పుట్టువూర్వో త్ర తరాలు, అవన్నీ సీకళ్ళేనా నాటిక63, 

ఆడుదాని ఆలోచన అన్న కుపిన్ కథ (అనువాదం ర 4&0) కొన్ని కవి 

తలు |పచురించారు. అనేక చిన్న చిన్న విషయాల మీద చక్కని పరిశోధ 

నాత్మక వ్యాసాలు రాశారు. అలాటివాటిలో ఉ1 నవంబరు 19న రాసిన నవ్వు, 

41 డిశంబరు 5 న రాసిన సృష్టికి మూలం ఏది అన్నవి ఉన్నాయి. 

ధర్మారావు 1938కి నుండి 19086 వరకూ ఏవి రాయక మౌనంగా 

ఊన్నానసీ, చాలా వేలపేజీల పపంచ సాహిత్యం, సామాజిక శాస్త్రాలను 

చదివాననీ కొత పాళీ పీఠికలో రాసుకున్నాడు. ఆ అధ్యయనం వెలుగులే ఈ 

కాగడాలో [పతి అక్షరంలోనూ, వ్యాసంలోనూ కనిపిసాయి. పతి నమస్యనూ 

మూలమట్టంగా పరిశీలించడం, చుట్టూరా ఉన్న శమూబజ. పభావాలతో ముడి పె టి 

ఆలోచించడం, గత చరి|తను ఆంచనా వేస్తూ ఈ సమస్యను వివరించడం 

అన్న లక్షణాలన్నీ ఈ వతికలో ధర్మారావు రాసిన పతి రచనతో నూ 

కనిపిస్తాయి. 

కాగడా పతిరక శ్రీ ఉద్యమాన్నీ ,64 విద్యార్థి ఉద్య మాస్నీ (వాటి మహా 

సభల వివరాఐను (ప్రకటించింది, రైతు ఉద్యమాన్ని (ధర్మారావు స్వయంగా 

గుంటూరు జిల్లా రైతు మహాసభల్లో పాల్గొన్నారు. (పారంభకులు కూడానూ 

వశీ 2.41 రిపోర్టు, 19.83.41, కాగడ్చా- వీటన్నిటికి తలమానికంగా ఆంధ్ర 

రాష్ట్ర ఉద్యమాన్నీ బలవర్చింది. 

ఆంధ రాష్ట్ర స్థాపనకోసం పతి9క ద్వారా ధర్మారావు చాలా కృషి 

చేశాడు. రాష్ట్ర కాం|గైసు నాయకత్వంలో అనేకసార్హు కనిపించిన ఊగిసలాట 

ధోరణులను కాగడా గాలి విసురుల్లోనూ, సంపాదకీయాల్లో నూ బాగా విమర్శిం 

చాడు. కాంగెసు నాయకుల్లోని తమిళులు తెలుగులకు చేసున్న అన్యాయాలను 

సత్యమూ రి, రాజాజీలాంటి వారికి బహిరంగ లేఖలను రాసి 1పచురించి వెల్ల 

డించాడు ధర్మారావు. తెలుగువాళ్ళు తమకుతామే పూనుకొని ఉద్యమించంది 

ఈ నాయకులవల్ల కానేకాదని అనేకసార్హు హెచ్చరించాడు. ఈ రకంగా ధర్మా 

రావు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉద్యమాన్ని - “నిర్మించారని అనలేము కానీ _ దాన్ని 

జనం మధ్యకు తీసి కెళ్ళి జనంలో చెతన్యం రగులొ._ల్వారని ఆన వచ్చు.65 

వీటని టినీ మించి [పభధానంగా నాటి ఆంగ్ల [పభుత్వం కమ్యూనిస్టు 

పార్టీ మీద జరుపుతున్న దమనకాండనూ, అత్యాచారాలనూ, సంరక్షణ చట్టాల 

“పేరుతో చేసిన నిర్భంధాలనూ, వాటిని విచారిస్తున్నామనే కోర్టు (పహసనాలనూ 
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కాగడా బాగా (వచురించింది. మోహన్ కుమార మంగళం - ఇంకా అనేక 

కమ్యూనిసు నాయకుల మీద నాడు "పెట్రిన మదాసు కుట కేనును యథా 

తథంగా [పజలకు కాగడా తెలియ చేసింది. సత్యాగహ సమరంలో వివిధ 

పార్టీల (పాతినిధ్యాన్ని సరిగా అంచనా వేసి వార్తల రూపంతో, వ్యాఖ్యల 

రూపంలో వెల్లడించింది, అంతర్జాతీయ విషయాలనూ, సోషలిస్టు దేశంతోని 

అనేక విషయాలను వ్యాసాల రూపంలో (ప్రజల్లో వచారం చేసింది. 

మయుఖ్యుంగా యుద్దం (వపంచానికి ఎంత వినాశకర మెందో తెల్పుతూ, 

హిట్టరు యుద్ధ కాలపు ఎత్తులను జిత్తులనూ బహిరంగ వరునూ వ్యాసాలు (ప్రక 

టించింది. “చర్మితలో ర కముది” అంటూ లి.లీ.4]న ఒక వ్యాసంలో హిట్లర్ 

ర కదాహాస్నే, చర్మెతకు ఒస్తున్న [దోవాన్నీ, ప్రపంచానికి "పెడున్న చిచ్చునూ 

ధర్మారావు చాలా విపులంగా, నిశితంగా రాశాడు. 

రెండవ (ప్రపంచయుద్దం, కాంగెసు ఊగిసలాట విధానం, |చవ్యో 

ల్ఫణం, కార్మికులు తమ హక్కుల కోసం భారతదేశమంతటా జరుపుతున్న 

నమ్మె పోరాటాలు వీటన్నిటినీ కాగడా ప్రతిబింబించింది. ఆ రోజుల్లో ఈ: 

ప|తిక “తమహ్మతికిని కమ్యూనిస్టులూ, తమదేనని సాహిత్యకారులూ, ఏది 

ఏమైనా (పపంచం మొత్తాన్ని కళ్ళముందు చూపె పెడోందంటూ సామాన్య 

(పేజలూ అనుకుంటూండేవారు. 

పతి ఆరునెలల సంచికలనూ కలిపి వాల్యూములుగా అమ్మి కొత్త 

వరవడి పెట్టారు కాగడా సంపాదకులు. జన్మదిన సంచికలను భ్మదపరచుకో 

దగ్గ విలువెన సంచికలుగా రూపొందించేవారు కాగడా నిర్వాహకులు, యుద్ద 

సమయంలో మ్మదాసులో బాంబులు పడడంతో పతికను 19 42 మధ్యలో 

ఆపేసి ధర్మారాపు చల్పపల్లి వెళ్ళాడు. 

1949 తో ఆరాలు వారప్మతిక ఆరంభించేవరకూ పహాణి విజయ 

వాడ శకేం|దంగా పనిచేశాడు. నాటి రాష్ట్ర పభుత్వం వీరిని రీజినల్ వార్ చెక్నీ 
షేయన్స్ రికూటింగ్ ఆఫీసరుగా నియమించింది. అంతకు ముందే అంటే 

యుద్ధం ఆరంఖథం కాగానే ధర్మారావును ఈ పదవికి ఆహ్వానిస్తే వారు తిరస్క. 

రించారు. జర్మన్ సోవియట్ యూనియన్ మీదకు తన నెన్యాలను వంపడంతో 

యుద్ద స్వభావంలో మార్పు వచ్చింది. అంతవరకూ సామాజ్యవాద యుద్దంగా 

ఉన్నది ఈక సోషలిన్లు దేశంతో హిట్టరు తలసడడంతో [పపంచంలోని "నోష 

లిస్టు. అభిమానులూ, కమ్యూనిస్టు “అభిమానులూ హిట్రరు చర్యను మరింతగా 
గ 'క్రించడం ఆరంభమైంది. అతడి సమాధి రష్యా దేశ భక్తుల చేతుల్లో ఉన్న 

దన్న మాట నిజమే. అయినా ఇతరులూ నాజీ వ్యతిరేక శిబిరంలో చేరడం 
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ఆవశ్యకమైంది. సరిగ్గా ఈ వరిణామ కాలంలో ధర్మారావుకు తిరిగి ఈ 

ఉద్యోగం కోసం పిలుపొచ్చింది. వెంటనే అంగీకరించాడు.66 విజయవాడ 

కార్యస్థానంగా రాయలసీమ, సర్కారులో తిరిగాడు. జాషువా, కొమ్మూరి 

పద్మావతి లాంటి [ప్రముఖ కవులనూ, రచయితలనూ ఈ యుద్ద [ప్రచార 

యం|[తాంగంలోకి ధర్మారావే తీసుకొచ్చాడు. వార్ టెక్నిషియన్స్ రికూటింగ్ 

ఆఫీసర్ గా ఉన్నప్పుడే అట్లూరి పిచ్చేశ్వ[రావునూ నేవీలోకి తీసుకున్నాడు. 

ఈ కార్యకమంలో ధర్మారావు రాయలసీమలో తిరుగుతున్న కాలం 

తోనే కాలికి “ఎగ్గిమా వచ్చింది. జీవితాంతం వరకూ వారిని వేధించింది: 

సాధారణంగా పంచ కట్టుకునే వారు దీసివళ్లై “గూడకట్టు” కట్టుకోడం ఆరం 

భించారు. చనిపోయేవరకూ అలానే కట్టుకున్నారు. 
దేశం పోయిన పోకిళ్ళను ధర్మారావు గమనించాడు. వచ్చిన మార్పు 

అను పరిశీలించాడు. జన చైతన్యం ఏ మేరకు పెరిగిందో కనుక్కున్నాడు, 

పజాస్వామ్యాన్ని మూడు పూలూ ఆరు కాయలుగా చస్తామంటూన్న (వభుత్వ 

విధానాలనూ ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ వృతిక నడవడం అవసరమనే 

భావించాడు. అందుకు సన్నాహాలు పూరి చేసుకున్నాడు. “జనవాణి పిక 

(వార నడపడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. 

ణఆజసవాలి 

“నాటి జనవాణి సరతం[త. నేటి జనవాణి న్వతంత,. అప్పటిలాగ 

ఇప్పుడు గూడా, మీ సేవచేయడమే మా దీక్ష. కాగడా పట్టుకుని కల్దాక పటము 
లేకుండా సత్యాన్ని కనబరచడ మే మా వని. జంకూ గొంకూ లేకుండా జన 

వాణిని |1పకటించడ మే మా ఉద్యోగం. అన్ని రంగాలలోనూ ఆంధుల పురో 

గమనానికి పాటువడడమే మా సూతం.” అంటూ ధర్మారావు 8.2.1949 న 

తాలి సంచికతో రాస్తూ “జనవాణి'కి ఉహకమించారు. కాగడా వుతికను కొన్ని 

స్మూతాల ఆధారంగా నడిపితే, దీన్ని -వూ ర్హిగా ఆం[ధుల పురోగమనానికి అవ 

సరమెన ఆన్ని రంగాలకూ అంకితం చేశారు. పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో సామా 

జిక చెతన్యం రాజకీయం ద్వారా వ్యకమవుతూంటుంది. ఈ అంశం బాగా గుర్తె 

రిగిన ధర్మారాపు తన చుట్టూ ఉన్న "పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థా- దాని కుహ్మ, 
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మేలు కీళ్లను, తద్వారా సంక్రమించే విషయాలను వెల్లడించడం రాజకీయా 

లను వెల్లడిం చడ మే అవుతుందని కాగడాలోకన్నా జనవాణెలో రాజకీ యాంకా 

లకు |పాధాన్యమిచ్చారు. 

రెండో (పపంచ యుద్దం చూపించిన స్పష్షమెన పెట్టు బడిదారీ శకులు 

సోషలిస్టు శ క్రుల్లో తాను సోషలిస్టు శక్తులను బలపర్చడం అవసరమని ధర్మా 

రావు |గహించాడు. ఆ శక్తులు నడిపిన పతి ఉద్యమాన్ని జనవాణి ద్వారా 

పచారం చేశాడు. పెట్టుబడిదారీ సమాజం సామాిజ్యవాద లక్షణాలతో ఎలా 

దోచి (పజలను పీడిస్తోంది వెల్లడించాడు, అనేక ముసు గుల్రో ఆ శక్తులు 

(పపంచాన్ని చీల్సి పంచుకోడానికి ఎలా తాప్ముతయ పడున్నాయో, ఆ వెంవ 

ర్హాటలో [ప్రపంచ మార్కెైటును పట్టుకోడానికి చిన్న చేపల్నెలా మింగుతు 

న్నాయో కూడా జనవాణి ద్వారా పోరాటశక్తులైన జనం ముందు వివరించాడు. 

కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రజాళ క్రిని వారవృతికగా 1912లో మొదలెట్టింది. 
ధర్మారావు కుమారుడు మోహనరావు కాగడా ఆగడంతో అందులో చేరాడు. 

దినష్మత్రికగా (ప్రజాశక్తి 1945లో ఆరంభమైంది. 1948 వరకూ వచ్చి 

[పభుత్వ నిర్చ్వంధంవల్ల ఆగక తప్పలేదు. ఇంతకాలం ధర్మారావు - అంటే 

1942 నుండి 1946 వరకూ- కొంతకాలం వార్ సెక్నిషియన్స్ రికూటింగ్ 
ఆఫీనర్ గానూ, కొంతకాలం యుద్ద |వచార శాక లోనూ పనిచేస్తూ తెలుగు చితా 

లకు మాటలూ, పాటలూ రాస్తూనే ఉన్నారు. చల్లపల్లి రాజావారి " ఆహ్వూనంతో 

కొద్ది మాసాలు చల్చపల్రితోనె ఉండి ధర్మారావు కుటుంబం విజయవాడకు వచ్చే 

సింది. మోహనా9వు 1942 నుండీ 194ఉర5రి వరకూ విజయవాడలో వజా 

శ కిలో పనిచేస్తూండేవాడు. చాణక్య వార్ టెక్నీషియన్ గా “దేవలాలీ మొద 

లైనచోట్ట రిక్షణసొందుతూండేవాడు, 

1946 మార్చిలో ధర్మారావు పూరిగా చితరంగంలో పసిచేయాలని 
తమ మకాం విజయవాడ నుండి మృదాసు మార్చారు. 1946లోనే మోహనా? 
వుకు రాజమ్మతో వర్ణాంతర వివాహమైంది. రాజమ్మ [కభూహ్మణులు. తరువాత 

కొద్ది మాసాలకే 1రి4ర తోనే చాణక్య వివాహం, ధర్మారావు మనుమరాలు నరో 

జినితో అయింది. ఈ రెండు పెళ్ళిళ్ళూ నిరాడంబరంగా వీ ఆర్భాటాలూ 

లేకుండా జరిగాయి విజయవాడలో. ఆ వెంటనే ధర్మారావు మదా సెళ్ళారు. 

మరి కొద్దికాలానికి చాణక్య కూడా అక్కడికి చేరుకుని సిసీరంగంలో పవేశిం 
చాడు. [వజాశ కి ఆగిపోవడంతో మో హనా9వు 194ర8తో మడాసు చేరుకు 

న్నాడు. మోహనా౦వుకు ఉద్యోగం ఇప్పించడానికి ధర్మారావు చాలా కృషి 
చేశాడు. కమ్యూనిస్టు కావడాన ఎక్కడి కెళ్ళినా చుక్కెదురే.67 
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అప్పటికే ధర్మారావు భావాలు పూ ర్రిగా వామపక్షాల వెపు తిరిగాయి. 

మోహనరావు, రాజమ్మ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్నారు. క మ్యూనిస్టు 

పార్టీకి హృతికన్నదేదీ లేదు. ఇవన్నీచూసి ధర్మారావు 1949లో జనవాణిని 

ఆరంభించాడు. మోహనా9వు అండగా ఉంటారన్నదే వారి ఆశ. 

జనవాణిలో. మోహనరావు, ఆంత వరకూ విశాలాంధ మాస ప్మతిక 

నడిపి దాన్ని ఆపేసి వచ్చిన సెట్టి ఈశ్వరరావు, కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ , 

బొమ్మా రెడ్డి వెంక టేశ్య[రావులు కొంతకొంత కాలం పని చేస్తూండేవారు. 

ప్మతిక వీ. యస్. మూర్తి నవజీవన్ (పెస్లో చాలాకాలం, జనవాణి (సెస్లో 

కొంతకాలం అచ్చయింది. ఈ పుతికలో పనిచేసిన వారంతా అంతకు ముందు 

(ససజాశ క్రిలోనూ పనిచేశారు. అందుకే జనవాణి ఒకరకంగా ఆరోజుల్లో 

కమ్యూనిస్టు పార్టీకి సౌంత పత్రిక లేని లోటు తీర్చింది. పార్టీ (ప్రచారాన్ని 
విశేషంగా కొనసాగించింది. 

జనవాణిలో సుమారు ఇరవై శీర్షికలుం డేవి. అందులో అయిదో ఆరో 

మినహాయించి మిగిలినవన్నీ రాజకీయాలకోసం నిర్వహించినవే. అన్ని శీర్షికలు 

ఒకే సంచికలో కాక సగటున పది పదిహేను శీర్షికలు సంచికల్లో ఉంటూండేవి. 

సంచికకో అయిదారు శీర్షికలు మాతం తప్పకుండా ఉండేవి. “కదలిక అన్న 

దాంట్లో పేజా ఉద్యమాలూ, 'జనవాణి' అన్న దాంట్లో కొన్ని సందర్భాల్లో 

లేఖలూ, ఒక్కోసారి సంఘటనల మీద వ్యాఖ్యలూ ఊంటూండేవి. రాష్ట్ర రాజకీ 

యాలను, అందులోని నాయకుల జమిలి బతుకులనూ నాటకాల తెరలనూ 

చించి తూర్పార పట్టడానికి “పొల్లు - నెల్లు" అన్న దాన్ని నిర్వహించారు: 

ఆరంభంలో “ఇప్పుడు జరుగుతూన్న రాజకీయ, సాంఘిక, సార స్యతాది 

విషయాలను తూర్చారపట్టడానికి వినియోగిస్తాము. “ పొల్లు" అయిన దానిని 

ఎగరణగొడాము. నికరమైన నెల్లు (ధాన్యము) ఏమైనా ఉంటే కళ్శనడ్డుకొని 

స్వీకరిస్తాము. లోటుపాటులు తెలియచేస్తూ ఈ విధంగా అధికారులకు సహకారం 
చేయాలనే మా ఉద్దేశము” అంటూ మొదటి సంచికలో దీని నిర్వహణ వెనక 

ఉన్న భావాన్ని వెల్లడించారు. కాం గెసు మంతివర్శంలో అవినాశ లింగం 

చెట్టి, వేముల కూర్మయ్యలను మంతివక్షం నుండి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా 

జార్చారు. ఆ సందర్భంలో ఇదేమిటి అని అడిగిన |పతివక్షసభ్యులకు గోపాల 

రెడ్డి “అదంతా కాం|గెసు పక్ష గృహవిషయంి అని దబాయించాడు. దీన్ని 

ఈ శీర్షికలో విమర్శిస్తూ “పరిపాలన సాగించడానికి గజ్జి కట్టిన తర్వాత 

ఆ వమానికి గృహవిషయం అంటూ ఒకటి, బహిర్విషయం౦ం అంటూ ఒకటి 
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ఊండ రూడదన్న మాటకూడా లేకుండా పోయింది.” అంటూ అంటపొడిచారు. 

(20.4.1949,. 

“కర్లపిశాచం” అన్నది మరోటి. ఇగీ దేశంలో అక్కడక్కడ జరిగిన 

విషయాలను విన్నారా? అని మొదలెట్టి హా9ం, హీ9ం, అంటూ వాళ్ళూ ప్హ్ము 

అన్నట్టు ఇణుకులు విసరడం ఇందులోని లక్షణం. రాజన్ నాడు మన ఆహార 

మం(తి. ఆయన్ని ఓ శాసన సభ్యుడు “బియ్యం ధరలను తగ్గించే ఏర్పా 

'పేదై నా చెయ్యరాదా?” అని అడిగాట్ట. అందుకాయన “నేనేం చేసినా ఆది 

తగ్గదు, నన్నేం చేయమంటారు” అని అన్నాట్ట. ఆ పక్కనున్న మరో 

సభ్యుడిది విని “ఇంటికెళ్ళి పులిహోర చక్కెర పొంగలీ తినమంటా "మని 

ముఖం చిట్రించుకున్నాట్ల. నిజంగా ఈ చివరి చురక  ధర్మారావుది కాక 

మరెవరిది. (2.3.1949). 

అలాగే “వెరివెభవి న్న దాంట్లో ఎక్కున భాగం సాహీతీపర మైన 

విమర్శలు చాలా వ్యంగ్యంగా, సరళంగా, హృద్యంగా చేశాడు. ఒక 

సందర్భంలో స్వాతంత్య దినం నాడు కవర్లు విడుదల చేసింది (పభుత్వం. 

దాని మీదున్న విష్ణువు బొమ్మనాధారం చేనుకుని హృతికల్లో దుమారం చెలరే 

గింది. అది ఆధారంగా చేసుకుసి, మన [పభుత్వం ఆదే సమయంలో సోమనాధ 

దేవాలయం పునరుద్దరణకు పూనుకోడాన్నీ కలిపి ఇలా ఆన్నాడు. “ఇంకా 

అనుమానమటండీ? ఇన్ని దేవాలయాలు పాడుపడిపోయినా _వాటినన్ని టిసి 

పునరుద్దరించడానికి చూచారా?” లేదు సోమనాధ దేవాలయాన్నే అని అంటూ 

ఎన్ని లక్షలూ, కోట్టూకావాలో తెలుసా ఆ పునర్నిర్మాణానికి.ఆ రూపాయ లన్నీ 

దేశ సేవకోనం, పజా సౌఖ్యం కోనం వినియోగిస్తే ఈ పన్నుల బరువు 

ఎంత తగ్గి ఊం డేది, (పజాసామాన్నానికి కూడూ గుడ్డా ఎంత లవించేది? 

అయినా ఆ సోమనాధ దేవాలయం నిర్మించి తీరాలన్నాడు” _ అంటూ ధర్మా 

రావు తన బాధను. ఆదే (ప్రజల బాధను పరోక్షంగా ఎత్తి చూపాడు. మరో 

దాంట్లో రిపస్టిక సండడిలోని బండారాన్ని బయట పెద్రూ “తెలిసిన సందడీి 
కాదు తెలియని సందడి కాదు_ వట్టి వెర్రి సందడి. ఆనాడు 1947 ఆగస్టు 1రిన 

న్వతం|తం వచ్చిందంటే సందడి చేశారు. ఆనాడు వచ్చిందేమిటో కనబడదు. 

తెల్లదొరలు పోయి నల్లదొరలు రావడం తప్పితే. పాత పద్దతులన్నీ పకడ్చందీ 

గానే సాగాయి. పస్తులు పస్తులులాగే నిలిచాయి. ఇక ఈనాడొచ్చిం దేమిటి?” 

ఇదీ మన స్వతం|తం మేడిపండు, ఆనాడు కమ్యూనిస్టు, పార్టీ ఆంచనాను సరిగ్గా 

ధర్మారావు ఈ శీర్షికలో వెలిబుచ్చాడు. 

“ఫీలుడుగాయలుి _ దీని తత్వాన్ని విడమర్చి చెప్తూ “కాయలను 
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కొంచెం నొకి_తే టప్మని పేలిపోతాయి .... తాకనంత సేపే కాయ. తాకితే 

కోయ (5-10.1949) అంటాడు. మన రాజకీయ సమస్యలూ ఆలాటివే. 

రూపాయ విలువ తగ్గటమన్న సమస్య - పట్టాభి మాటలూ ఈ శీర్షికలో ఒక 

చోట |వస్తావించాడు. దీనికి కారణం చీకటి బజారని వట్టాభి అన్నాడు. 

దాన్ని పట్టుకొని ఈ రాజ్యాంగంలో మెలిగే నాయకులకు ఇనుప ముఖాలూ- 

నూనె నాలుకలూ ఉంటాయి కనుక ఇది నిజమని నమ్మొద్దని ధర్మారావు 

వ్యాఖ్య. అంతేకాదు “చిన్ననాటి నుంచీ కాంగెసు సంస్థకు పట్టుగొమ్మలలాగా 

ఊన్న మహసీయులంతా ఈశీర్షికల కిందకు రావలసిన వారే కడా” అంటూ 

రహస్యాన్ని బట్టబయలు చేస్తారు. 

“పవంచ సమీక్ష” _ “జగత్ (1పపగతి లలో (పపంచ రాజకీయాలూ, 

పురోగమనం చెందే సోషలిస్టు దేశాల పద్దతులూ వివరించేవారు. ‘కొత్త 

కృుంతలు'లో ముఖ్యంగా కొరియా, చైనా, జకొస్టావేకియా, రష్యాలాంటి దేశాల 

విశేషాలను వివరిస్తూ మనదేశ సమస్యలతో ముడేస్తూండేవారు. “తఆలుగుగడ్డ 

అన్న శీర్షికను “కలని గారు నిర్వహించారు. తెలంగాణా _ ఆంధ (పాంతాల్లో 

వివిధ సమస్యలకు |(పజాదృష్టితో వివరణ ఇందులో కనిపిస్తూండేది. ఉస్మా 

నియా విశ్వవిద్యాలయంలో బోధనాభాష ఉర్దూ పోయి హిందీ పెట్టాలన్న 
తలంపు కొందరికి ఒక దశలో వచ్చిందట. దాన్ని అతి తీవంగా విమర్శించి 

తెలుగుకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని వెల్లడించారు (29-2-1952). “వారం 

వారంి అన్న దాంట్లో రాష్ట్ర9,జాతీయ, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలను మారను 

దృష్టితో కె. ఏ. రమణారెడ్డి విశదీకరిస్తూండేవాడు. రాయలసీమ కరువు 
రోజుల్లో “కరువులో మావూరి న్న శీర్షిక కింద ఆయా (గామాల్లో (పజల 

బాధను గుండె కరిగించేలా వివరించాడు. ఇలా చాలా శీర్షికలు జనవాణిలో 

ఉం డేవి. 

కాగడాలో మొద లెటైన “పద్యభిక' శీర్షికను జనవాణిలో కొనసాగించాడు. 

స్వాతం్య్భత్యం వచ్చి ఏం తెచ్చిందో చెప్పమని ; ఎప్పుడో ఏదో (ప్రభుత్వం 

వాళ్లు చేసారు ; కానీ * ప్రస్తుతం చెయ్యబో యేది ఒక్క చే. ఆపని ఏదైతే 

మంచిదంటారు” _ రాయండి. అదీ “వృతాలూ శార్టూలాలూ వద్దు. సౌమ్య 

మెన చక్కని గీతాలు పంపండి అంటూ (2-8-1949) ఆర్థించారు. ఇది 

కొంత కాలమే సాగింది. సాహిత్య వరంగా 'వాజ్యయ గుళికలిన్నది ఉంది. 

ఇందులో (పపంచ సాహిత్యంలోని (పసిద్ద రచనల సంక్షిప కధలను అందిం 

చారు. అంకుల్ టామ్స్ కాబిన్ (10-9-52) అపహోబలరావు ; యుద్దమూ. 

శాంతి (17-10-52) వంటెత్తు ; బొమ్మరిల్లు (ఇబ్సన్ డాల్స్ హౌస్) 
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(1-10-52) పంపెత్తు; విలియం మెటల్ (జర్మన్ నాటకం. షిల్టర్) 

(24.12.52 పేరు లేదు _ వంటివి ఈ శీర్షిక లో వచ్చాయి. ఎక్కువ భాగం 

ధర్మారావే అనువదించాడు. “సాహిత్య మీమాంని ను విద్యాన్ నిశ్వాం నడిపాడు. 

పజా కవిత్వం ఏది? అభ్యుదయ రచన ఎలాగుండాలి? వంటి వాటిని చాలా 

స్పష్టంగా ఇందులో చర్చించేవారు. అప్పుడప్పుడు వాసి రెడ్డి, కొ త్రపల్రి రంగా 

రావు, కొడవటిగంటి కూడా ఈశీర్షిక కింద రాశారు. 

ధర్మారావే ఎం.ఎస్. నారాయణ అన్న పేరుతో'కోదండరాయలతో కొన్ని 

నిముషాల న్న ఫీర్షికను ఆరేడు సంచికల్లో సాగించాడు. ఇందుతో (ప్రధానంగా 

తార్కిక జ్ఞానంతో పదాలనూ - పద్యాలనూ వివరించాడు. ఒకదాంట్లో “గూఢ 

రహస్యం) ఆన్న దాన్నిచెవూ గూఢమన్నా బట్రబయలు కాందే. రహస్యమన్నా 

అలాటిదే, ఇదెందుకొచ్చిందంటూ ఆరంభించి అతినేర్పుగా ముగించారు 8.9.52. 

కవులనూ - రచనలనూ ఇందులో |పస్తావించారు. 

వ్యాస రచన ద్వారా కూడా ధర్మారావు “జనవాణి లో అనేక సమ 

స్యల మీద సంచలనం కల్గించాడు. చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాశ్త్రిని ఆస్థానక విగా 

నియమించినవ్వుడు వీరికెందుకివ్వాలంటూ *సందేహి* అన్న పేరుతో చర్చ 
లేవదీశాడు (18-7-1949). దేశ స్వాతం్యత్య పోరాటంలో వీరు చేసిందేమిటి, 
వీరి రచనల్లో స్వాతంత్య పిపాస ఉందా ?- దర్చారులు లేని ఈనాడు ఆ రోజు 

లకు చిహ్నంగా ఈ నియామకం ఎందుకు? అంటూ |గాంధిక భాషలోచర్చ 

లేవదిశారు. వడ్డ మూడి గోపాలకృష్ణయ్య, ఉక్క_డాల రామ్మూర్తి, ఎం. ఆర్ 

కృష్ణ ఇంకా అనేకులు పాల్గొని అటూ ఇటూ వాదించారు. చివరకు 24_8._49 

న మరో వ్యాసం రాస్తూ దేశం గతే ఇలా ఆఅ ఘోవెస్తున్నప్పుడు దీన్ని పట్టించు 

కోవడం అనవసరమంటూ ఊఉసూరుమన్నాడు. అంతేకాదు "విప్టవాత్మకమైన 

దృష్షి యెంతయో అవశ్యక మైనను మన |పభుత్యము వూర్వవాసనలను విడిచి 

పెట్టలేక పోయెననుట నిర్వివావము”ని బాధపడ్ల్తూ [ప్రభుత్వంలోని ప్యూడల్ 

మనస్తత్వాన్ని తెరచించి బయటబెట్టారు. 
జనవాణిలో ధర్మారావు సంపాదకీయాలు చాలా సూటిగా పదునెక్కి 

ఉండేవి. ఆం|ధరాష్ట) సమస్యను ఏదో రూపంలో పేస్తావిస్తూ ఉద్యమ 

ఆవసరాన్ని నొక్కి చెహ్తాండేవాడు, దీనికి తూట్టుబొడిచె తమిళ కాంగెసు 

నాయకులనూ, వాళ్ళకు వంతపాడే కేంద నాయకమ్మన్యులనూ ఎప్పుడూ 

తూర్చారప పైవాడు. 

తెలంగాణా సాయుధ పోరాటాన్ని జనానికి తెలియవర్చిన ఆనాటి 

పతికల్లో జనవాణి ముందుంది. కడలూరి జైలు కాల్పులను నిరసిస్తూ 
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సంపాదకీయం (1. రి194ఉ9), పూర్ర్తివారలను (2 ఉ-ర8-194ఉ9) ఇస్తూనూి 

డిపెన్యూల ఏవరాలనందిన్తూనూ, బయట పోరాటంలో చనిపోయారంటూ 

(పభుత్వం కాల్చి చంపిన ఘటనలను వెలికితెస్తూనూ, జయసూర్య రచనల 

ద్వారా తెలంగాణా రాజకీయ పరిస్థితులను వెల్చడిస్తూనూ జనవాణి చాలా సేవ 
చెసింది. 

ఎలమ్మరు, కాటూరులో నాడు (1949 జులై 14, 1రిలలో) జరిగిన 

దురంతాలు కటిక వాడికీ కన్నీళ్ళు తప్పిసాయి. పిడికిళ్ళు ఊ పిస్తాయి, ఈ 

సంఘటనను “ఏమిటీ దారుణం. యలమ్మరు కాటూరులనుంచి ఏమిటా మహా 

Fess అడవి మృగాలు గూడా చేయటానికి అసహ్యించుకునే చర్యలు.” 

ఆంటూ నిరసించారు. “ఆహా ఎంత దుష్ట చర్య. ఆనాటి జలియన్ వాలాణాగ్ 

ఏమూల? ఆ &ఓడప్ర యర్; ఆ జనరల్ డయర్ మొదలయిన వారు మేక పిల్ల 

అయి పోయారే ఈ ఆడవి మృగాల ముందు.... ఆనాడు (బ్రిటిషు అత్యాచారా 

లను త్మీవాతిత్మీవంగా ఖండించి [పజలను రెచ్చగొట్రినవారే ఈనాటి మన అధి 

కారులు. ఈ నాడు ఈ అమానుష కార్యాలకు తమ పరిపాలనలో తావు 
కలుగజేస్తున్నారు”.... అని అసప్వ్యాంచుకున్నారు. ఆతి "పెద్ద సంపాదకీయంలో 

కమ్యూనిస్టులకు చాల అన్యాయం జరుగుతోందనీ, కాల్చి చం పేస్తున్నారసీ 

బాధపడ్డారు (27-7-1949). దీన్ని “తెలుగునాడులో పోలీసు దురాగతాలు 

ఇలాంటి నైచ్యాలు ఈ శతాబ్దంలో జరుగరాదని” శీశ్రీ, కొ.కు, తాపీ, మల్లాడి 

రామకృష్షణాన్ర్రి, గోపీచంద్, మా. గోఖలే ఆరు[ద, నెట్టిఈశ్వరావులు 

ఓక పకటనలో తీవ పదజాలంతో ఖండించారు (10.8.1949). దీన్ని పుర 

స్కరించుకునే హరీం్యద్రనాధ చటోపాధ్యాయ రాసిన కవితను ఎలమ్మరూ - 
కాటూరూ అని అనువదించి శ్రీశ్రీ ౧7-12-1951 సంచికలో ఆచ్చేశారు. ఈ 
సందర్భంలో ఒక విషయం గమనించదగింది. ప్రముఖ చిత్రకారుడు మా. 
గోఖలే ఈ ఎలమ్మరూ, కాటూరు ఉదంతాన్ని ఒక వ్యంగ్య చ్నితం ద్వారా 

(ప్రకటించాడు. దాన్ని సెట్టి ఈశ్వరరావు నడుపుతున్న విశాలాం[ధ పక్ష 

ప్మతిక మొదట అచ్చెసింది. ఈ జనవాణి వారవ్మతిక దాన్ని పునర్ముదదిం 

చింది. అందుకే (ప్రభుత్వం ఈ చితాన్ని నిషేధించింది. కమ్యూనిస్టు పార్టి 

ఈ చితాన్ని వేల కాపిలు ఆచ్చేసి (ప్రజలకు విరివిగా పంచింది. రాజకీయ 

1వచారాన్ని కొనసాగించింది. 

తెలంగాణా పోరాట సందర్భంగా ఆనాటి (ప్రభుత్వం అనేకులకు 

ఊరిశిక్ష విధించింది. దాన్ని ఒక సంపాదకీయంలో ధర్మారావు “*'వజా 

రక్షణ కోసం . రజాకార్ (ప్రతిఘటన కోసం (పాణాలొడ్డి కొందరు ఊడే 
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కించారు. నిజమే ఎలాగో దేశశాంతిని ప్రజా సౌఖ్యాన్ని నిలబెట్టగలిగారు. , 

వారంతగా తీం|డించకపోతే మన భారత (ప్రభుత్వ పోలీసు కార్యక్రమం జరిగే 

టప్పటికి ఆదేశం ఏ రూపంగా ఉండేదో ఊహించలేము” అని పోరాటాన్ని 

సమర్థిస్తూ “ ఈ ఉదిశికలను రద్దుచేయించి తమ నాగరికతా ముద్రను (ప్రపం 
చానికంత టికి పకటించపలసిందని కోరుతున్నామోనీ అభ్యర్థించారు. 

(28.12.1949). ఆ 

ఉరిశిక్ష పడ్డ యువకులు శివరెడ్డి (15 నం); సత్తిరెడ్డి (17 సం; 
పుల్చ్పపుబ్తయ్య (18 సం); చిల్కా వీరయ్య (18 సం కర్ణ పాటి రామిరెడ్డి 

(20 సంధ; మాడా ఎల్లయ్య (18 సం.) మాడా నర్చింహ (18 సం), పీళ్టు 

నైజాం పోలీసు చర్యకు ముందు 1 సెపైంబరు 1948న ఒడ్డు (గామాసికి 

చెందిన రంగా రెడ్డి అన్న భూస్వామిని చంపారన్నది అభియోగం. 

(19.7.1980 అలాగే మరో పన్నెండుగురికి హైదాబాద్ హైకోర్టు ఊరిశిష 

వేసింది.కక ఇవన్నీ గమనించిన ధర్మారావు * పాణ భిక్ష పెట్టండి అన్న 

సంపాదకీయంలో పోరాటాన్ని సమర్థించి వారి త్యాగానికి జోహార్జర్చించారు. 
అంతేకాదు “తు యిరవైయవ శతాబ్దంలో ఉండకూడని శిక్ష _ ఉఊరికిక్ష.... 

వేయేల పె అధికారులకిది పరీఖు సమయం....'”” అంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. 
(28.8.1981). ఇంతకు ముందొక సంపాదకీయం “చంపవద్దు' అంటూ 
(20.12.1950) _(పభుత్వాన్ని “ఇది చేయకుంటే కలిగే సీతి ప్రచారం లేదు” 

అన్నారు. 

అండన్ నుండి స్వచ్చందంగా డి. యస్, (పిట్ వచ్చి వాదించి 
గెలిపించి వెయ్యి రూపాయల విరాళాన్ని తెలంగాణా డిఫెన్స్ కమిటీ కిచ్చిన 
ఉదంతాన్ని, కె. వ. అబ్బాస్ రాసిన బీట్ కధనాలనూ జనవాణి [పకటించి 

న్యాయ వ్యవస్థలోని డొల్లును బయటపెట్టింది. వీరందరి శిక్ష్షలనూ రాజేంద 
(ప్రసాద్ యావస్తవ శిక్షలుగా మార్చిననాడు (9.5.1951) సుఖీభవ _ అనే 
సంపాదకీయంలో ధర్మారావు “ఆ యువకుల రకం కడగరాని మచ్చ 
లాగా భారత [పభుత్వం చేతులకంటుకొని ఉండేది....నూతన రాజ్యాంగ చట్టా 
నికి అంటవలసిన నెత్తురు మచ్చని అరికట్టగల్గారు రాష్ట్ర్రవతి” అంటూ 

ఆనం ద్మాశువులు రాబ్బారు. 

ఈ ఉరిశిక్నలూ తెలంగాణా పోరాటమూ ; (ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాను 
భూతీ, ఖ్యాతీ సంపాదించాయి. ఒక పోలిష్ యువకవి ఉంళికకు గురన ఈ 
యువకుల పై తన మాతృభాషలో ఒక కవిత రాస్తే దాన్ని విద్వాన్ విశ్వం చేత 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎర్ర కేక ౨3 
ఆనువాదం చేయించి “ఉరికంబం కదులుతోంది” ఆన్న శీర్షికతో 

(24.4.1951) అచ్చేశారు. 

స్వచ్చ రవికిరణ కాంతితో 

స్వయం వ్య క్రిత్వంతో 

జ్వలించవలసిన జీవితం 

కాలుష్యాచ్చన్నమై మసకబారి పోయింది. 

పదిహెడుగురు తల్లులు 

కదలకుండా కిట్కీలవద్ద నిల్చొని 

కంట నీరు పెడ్తున్నారు 

కాళరా|తి తెలంగాణాలో 

కటిక చీకటిని పూసింది. 

నవయుగ నాంది గీతం 

నగారా మోగిస్తోంది 

నేడో రెపో విని తీరాలి 

నేడే వినడం మంచిది. 

నరతోకపు గుండెల్లో 

చిరచిరలాడుతోంది బాధ 

ఉరికంబం కదులుతోంది 

ఉచ్చు _ గాలికెగురుతోంది. 

అలాంటిదే విక్టర్ గోంచరావ్ అనే కవి తెలంగాణాలో కఠిన శిక్షలకు 

గురైన పన్నెండెండ్ల బాలుడు దీనా లింగయ్య కధ విని దానికి స్పందించి 

రాసిన కవితను కె, వి. రమణారెడ్డి అనువదిస్తే (2రి. 8. 1951) అచ్చేశారు. 

కరకర పొడిచే పొద్దును ఆకే 
శక్తులు లేవు. 

లేవు ఉదయమాపు జైళ్ళు. 
ఉచ క శి ఇ బట ళలుచి ప ఉలి లవి ౪ ల! 



284 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

కమ్యూనిస్టు పార్టికి ఆనాడు అధికారికంగా పతింకంటూ ఉండేదికాదు, . 

అప్పుడు జనవాణే ఆ కొరత తీర్చింది. గతంలో కాగడా కూడా ఇలాగే పార్టీకి 

తోడ్పడింది. భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ డాక్యుమెంట్లనూ, తెలంగాణాలో 

సాయుధ పోరాటం విరమించడానికి జైళ్ళలో నాయకులతో జరిగిన సంభాషణ 

లనూ, వినోబాతో డాంగే ఈ సమస్య ెనే జరిపిన ఉతర [పత్యు తరాలనూ 

జనవాణి పతాక శీర్షికలతో (వచురించింది. పోరాటం వార్తలనూ, కాల్పుల 

ఘటనలనూ 1పకటించింది. పార్టీ నాయకుల విడుదలనూ 1951 ఎన్నికల 

కార్య[కమాలూ, బహిరంగ సభలనూ, పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో తీర్మానాలనూ 

(ప్రముఖంగా అచ్చేసీంది. పతి౨క చదివేవాళ్ళకు ఇది ఖచ్చితంగా పార్టీ నడిపే 

ప్మతికే అని అనిపించినా; నాడు జనవాణి ధర్మారావు సారధ్యంలో వచ్చింది. 

రహస్య జీవితం నుంచి బయటికి వచ్చిన వెంటనే చండ్ర రాజేశ్వరావుః 

సుందరయ్య, ముందుగా ధర్మారావు దగ్గర కెళ్ళి “జనవాణి” పార్టీకి చేస్తున్న 

సాయం గూర్చి ధన్యవాదాలు ₹ెప్పెంది ఆందుకే.59 

ఫాసిజం _ నాజిజం (ప్రపంచానికి గతంలో తెచ్చి పెట్టిన చెరుపును 

(గహించాడు కనుక ధర్మారావు యుద్దం పె యుద్దం (పకటించాడు. అంత 

ర్హాతీయంగా శాంతి శకులు బలవడాల్సిన ఆవశ్యకతను గుర్తించాడు కనుక 

తెలుగునాడులో కూడా శాంతి వతాకం పట్టి ఉద్యమంలో ఊరికాడు. శాంతి 

శకులు; "పెట్టుబడిదారీ విధానం, సామాగిజ్యవాద శక్తుల ఇనుప దుప్పిళ్ళలో 

సతమతమవడం చూశాడు గనుకనే సోషలిస్టు శకులే శాంతికి పాణం పోసా 

యని విశ్వాసించాడు. దాని (పచారానికి ప్మతికను వాడాడు. రాష్ట్ర కాంతి 

సంఘం పక్షాన అంతర్జాతీయ శాంతి మహాసభలకు పెకింగ్ వెళ్ళాల్సిన (పతి 

నిధి వర్గంలో ఉన్నందుకు గర్వించాడు (8.9.1952). కానీ రా కాజీ 
[పభుత్వం శ్రీశ్రీకి, తాపికి పాస్పోర్టులను నిరాకరించింది. దీన్ని ఆసరాగా 
తీసికొని (24.9౪.1952) ఒక సంచికలో [పభుత్వ దివాలాకోరుతనాన్నీ, శాంతి 
శక్తులూ వ్యక్తులం టి దానికున్న భయాన్నీ చాలా మెతగా వ్యంగ్యంగా ఎత్తి 

పొడిచాడు, 

జనవాణి నడుపుతున్న కాలంలో ధర్మారావు పుసకరూవంలో తీసుకు 

రాదగిన పరిశోధనాత్మక రచనలు ఎక్కువగా చెయ్యలేదనిపిస్తుంది. బహుళా 

వా రెక్కువకాలం సినిమారంగంలో పనిచేస్తూండడం, ఊన్న కొద్ది సమయంలో 

అనేక శీర్షికలను రాజకీయాలకే కేటాయిస్తూ రాస్తూండడం దీనికి కారణం 

కావచ్చు. అయినా తన జీవిత చరితను 'రాలూ రప్పలూ అని 6.2.1952 

నుండి ఆరంభించి జనవాణి ఆకేవరకూ రాశాడు. అదీ ముదాసులో బి.ఏ. 



ఉద్యమాలోఊపేరితో ఎ|ర్రకేక శీర 
చదువువరకే రాయగలిగాడు. ఆది ఆలాగే అసంపూర్తి స్వీయచరితగానే 
మిగిలిపోయింది. 

కవిత్వపరంగా వీరి రచనలుకూడా “ఓకపీ అన్న శీర్షిక తి ' జనవాణి 

ఆగిపోయేముందు ఓ మూడు సంచి కల్లో (24-12 52; 21_1t- 5; త్లీ_లి_ 5్ల్ర) 

వచ్చాయి తప్ప ఇతర్మతా కూడా ఏవీ రాయలేదు. 

జనవాణి నడుస్తున్న కాలంలో _ సరోజినీ నాయుడు (2.8.1. 49); దేశ 
భక కొండా వెంకటప్పయ్య (17.8. 194ఉ9); వేటూరి |పభాకరశాన్ర్రి 

(6.9.150); జార్జి బెర్నార్డ్ షా (8.11 19850) సర్దార్ పటేల్ (20.12. 1880); 

సి. ఆర్. రెడ్డి (2రి. 2.198510); న్యాపతి నారాయణమూర్రి (8.7.5); ఆడవి 

బాపిరాజు (10.1952); పొట్టి శ్రీరాములు (17.12.1952); చనిపోయారు. 

సంపాదకియాలలో వీరికి ధర్మారావు ఇచ్చిన (శద్దాంజలులు చాలా పశ నంగా 

ఉన్నాయి. 

వేటూరిని స్మరిస్తూ “....నాకు చిరకాల మితుడు. అంతేకాదు. విజయ 

విలాసం వ్యాఖ్యానం గురించీ వేదం వేంకటరాయశానశ్ర్రిగారినిగురించీ సత్యాన్ని 

నిర్ణయించడంలో నెలల తరబడిని హతికలలో హోం హోరీగా నాతో పోరాడిన 

సహకారి. స్వీయాభ్మిపాయానికి విరోధిణగా ఉండినా సత్యానికి స్వాగత మియ్యగల 

ఉదారుడు. ఇంక ఎన్ని నూతన విషయాలు అతని భాతికదేహంతో అంతరించి 

పోయాయో అని తలచినప్పుడంతా హృదయం స్తంభించిపోతుంది.....” అని 
నిజాన్ని చెప్తూనే వారి గొప్పతనానికి నివాళులు అర్చించారు. 

అలాగే _ పొట్టి శ్రీరాములు ఆం|ధరాష్ట్ర నిర్మాణంకోసం 556 రోజులు 

నిరశన దీక్ష సాగించి చనిపోయాడు. ఆ సందర్భంలో “బాగా ఆలోచించినట్ట 

యితే (క్రీరాములుగారు నిరాహారదీక్ష కాహుతి అయారని అనుకోవడం పొర 

పాటు, నల భె సంవత్సరాలుగా ఆందోకన జరుగుతున్నా, కాం|గెసువారు భామా 

రాష్ట్ర నిర్మాణానికి కంకణం కట్టుకున్నా, స్వాతం[త్యంవచ్చి అయిదేళ్ళయి నా, 

కమిటీ తర్వాత కమిటీ నివేదికలను పంపించినా, ఈనాటివరకూ రాష్ట్ర 

నిర్మాణాన్నాక మూల పడవేసి ఉంచిన (ప్రస్తుత పభుత్వ నిరాదరణకే ఆహు 

తయారనాలి. ఏకాభ్మిపాయానికి రావడం ఎంతో అవసరమని తెలిసిగూడా 
మన నాయకులు చూపిస్తూ వచ్చిన (పాంతీయ దురభిమానాలకూ, వ్యక్తి దుర 

పహాంకారా లకూ శ్రీరాములుగారు బలి ఆయారనడం సమంజసం” అని అనలు 

విషయాన్ని నిర్ష్షంద్వంగా వెళ్ళబెట్టారు. “విశాలాంధ్రను సాధించడానికి 

పూనుకోవాలి.....అ దే శ్రీరాములుగారి త్యాగానికి మనం చూపే గౌరవం,” 



క్త గ్రీగ్ర తాపీ ధర్మారావు బివితం . రచనలు 

అంటూ ముక్కోటి తెలుగుల నొక్కటిగా ముడి వెయ్యాలనే ధర్మారావు ఈ 

సందర్భంలో తెలుగులను హెచ్చరించాడు. (17.12.1982). 

ఇదే ఆంశం మీద ఒక [పకటన తయారుచేసి తాపీ, శీశీ, కొంకు., 

తుమ్మల వెంక|టామయ్య, డాక్టర్ రాజారావు, సుంకర సత్యనారాయణ, వాసి 

రెడ్డి భాస్క రరావు, మా. గోఖలే, ఆరు ద, అనిసెట్టి మొద లైనవారి నంతక్షా 

లతో జనవాణి ద్వారా తెలుగునాట మేధావులనూ మేల్కాాల్పారు. ఆ ఆశయ 

సాధనలో కలిసే రమ్మన్నారు. (17.12.1992). 

పముఖ కవులు శశీ ఆరు[ద, విశ్వం, అని సెట్టి, నార్హ చిరంజీవి 

లాంటి వాళ్ళ కవితలే కాకుండా నాటి యువకవులనేకులు జనవాణిలో రచ 

నలు చేశారు. అనేక దేశాల అభ్యుదయ కవితలను అనువాదం చేసి [పచురించే 

వారు. ఆలాగే కథలు గూడా. ఎక్కువగా రష్యా, దైనా కొరియా, జెక్ 

దేశాల కథలూ, కిషన్ చందర్, సజ్జాద్ జహీర్. ముల్క్రాజ్ ఆనంద్ ల 

కథలూ అనువాదం చేసి (పకటించారు. బొమ్మి రెడ్డిపల్లి సూర్యారావు, విద్వాన్ 

విశ్వం, పొట్టపల్లి రామారావు, రమణా రెడ్డి, లవణం, ఉమారాజ్, దర్శి 

చెంచయ్య, కొండేపూడి, వాసిరెడ్డి సీతాదేవి మొదలైనవారి రచనలుండేపి, 
మోవానరావు అనేక అనువాద కథలను సి. చందర్ అనే మారుపేరుతో 

రాశాడు. 

“జనవాణి నాటికల రంగంలో (పత్యేక కృషి చెసింది. ఆ|తేయ రాసిన 

ప్రగతి (16.11.1949); ఎవరు దొంగ (29-11-1980); ఓయు నీకే 

(16.11.1951); ఆంతర్యుద్దం (28.11.1951); విశ్వశాంతి (4-4-92); 

చావకూడదు (8-9-1952); అన్న నాటికలు ఇందులోనే వచ్చాయి. అని సెట్రి. 

(లబతుకుబాట (లి౦-తి.19 ఉళ లకీ కాంత మోహన్ నాటికలనూ జనవాణే 

(ప్రచురించింది. అన్ని _పజా సమస్యలను వివరించేవి. (ప్రదర్శన యూగ్యమైన 

పీనూ. ఆతేయ నాటికలు చాలా పచ్చయప్ప ళళాళాల విద్యారుల [ప్రదర్శన 

కోసం రాసినవి. వీటి వెనక చాణక్య |పోత్సావాం బాగా ఉంది. నాటి రాజకీ 

యాలను తెల్చే ఆనేక వ్యంగ్య నాటికలు కూడా వచ్చాయి ఇందులో. 

జనవాణి వస్తూన్న కాలంలో అనేక అభ్యుదయ కావ్యాలు వచ్చాయి. 

నాటి తెలంగాణా పోరాటం, దేశ రాజకీయ స్థితిగతులూ పలువురు కవులను 
స్పందింపచేసి కావ్యాలను రాయించాయి. పతికల్లో పుస్తక సమీక్షలన్నవి 
ఈనాడెక మొక్కుబడిగానూ, సమీక్షకులకు పు నకాల సేకరణకో ఉపాయం 

గానూ పరిణమించిందే తప్ప నిజాయితీగా ఈ శీర్షిక ఉండడం టేదు. జన 

వాణిలో వచ్చిన సోమసుందర్ వృజాయుధం (శిష.8.18 49) 
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మ్ (11-1-1950) శ్రీశ్రీ మహాపన్ఞానం (19-7-1990): రమణారెడ్డి 

ఆడ వి (288.1981); గంగినేని ఉదయిని కావ్యాల మీద సమీక్షలు కవు 

లకూ, పాఠకులకూ చక్క-ని వంతెన నిర్మించెవిగా ఉన్నాయి. అభ్యుదయ 

సాహిత్యం గీటురాయి మీద పన తేల్చే విధంగా ఉన్నాయి. కావ్యాల్లో గసణావ 

గుణాలను బేరీజు వేసేవిగా ఉన్నాయి. 

సాహిత్య ధోరణుల మీదకకొడ వటిగంటి,- వాసి రెడ్డి, కొ త్త పల్లి రంగా 

రావు, ఆరోరా, లతశ్ష్మీకాంత మోహన్, ఎ[ర్మవాలు మృత్యుంజయకళాతశ్ర్రి, 

ఈ. రాల వ్యాసాలు సాహిత్య విద్యార్దులకు పాఠాలుగా ఊవకరించే విధంగా 

ఉన్నాయి. 

ధర్మారావు ముద జనవాణి పతి పేజీలోనూ కనిపిసుంది. ఇందులో - 

లోక విరోధి, ఉతోో_చరావు; ఎం. ఎస్. నారాయణ; సందేహి; ముకురం లాంటి 

మారు "పేర్టను ధర్మారావు వాడుకున్నారు. సంస్కృత పదాలు అతి తక్కు 

వగా ఉండడం, చక్కని తెలుగు ఉపయోగించడం, సామెతలూ చిన్నచిన్న 

పద్యాలూ వాడడం, ఒక విషయం వివరించే సందర్భంలో మధ్య ఒక గీత సెట్టి 

రచన సాగించడం, సూటిగా మాట్టాడుతున్న ట్రనిపించే ధోరణిలో ఉండడం 

వంటివనేకం ధర్మారావు ముదను మనకు పట్టిస్తాయి. ధర్మారావు ఈ 

పరకాయ |పవేశ రచనల్లో ఉండే మరో లక్షణమేమంమే రచన లక్ష్యాన్ని బట్టి 

భాష మారడం. “ఆస్థానకవి మీది చర్చను *“సందేహిి అన్న పేరుతో 

ఆరంభించిన దాంట్లో భాష సరళ |గాంధికంగా ఉంచే, లంచగొండి తనం 

మీద ఉఊతోో_చరావు ఉపన్యాసం (16-53-198 49) చాలా వ్యావహారికంలో 

అందంగా ఉంటుంది. “వరివెధవ' , “వాల్లు నెల్లు” శీర్షికల్లో పాఠకులతో 

మాట్లాడున్న శ్రే ఉంటుంది. సంపాదకీయాలు కూడా ఇలాగే. అధిక భాగం 

వ్యావహారికింలోన ఉన్నాయి. సంపాదకీయాలు ఎపుడూ ఎన్ని వనులున్నా 

ధర్మాధావే రాసేవారు. ఊళ్ళో లేని సమయాల్లో, ఈ. రా. కానీ మోహ్మనావు 

కానీ రాసేవారు,71 తెలంగాణా పోరాట కాలంలో సంపాదకీయాలు చాలా 

తీవంగా ఉంటూం టే జెళ్ళలోని జనవాణి మిత్రులే త్మీవత తగ్గించమని కొన్ని 

సందర్భాల్లో ధర్మారావును అర్జించడం జరిగింది.?2 జనవాణిలో వచ్చే ధర్మా 

రావు రచన “రాలూ రప్పలు కు ఇంట్లో ఊండే కోడళ్లు రాజమ్మ, సరోజిని 

(వూపులు అవ్ చూస్తూండేవారు,73 జనవాణిలో ఒకరకంగా ధర్మారావు 

కుటుంబం ఆంతా పాల్గొంటూండేది. 

తెలంగాణా సాయుధ పోరాటాన్ని క మ్యూనిస్టుపార్డీ ఓరమించశం పార్టీ "పై 
డు 

నిషేధం తొలగించడంతో కమ్యూనిస్టు పార్టీ “(వజాశ క్తిని” తిరిగి |పచురించా, 



988 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

లని తలపెట్టింది. |పజాశ క్తిని వార వతికగా. 1951 నవంబరులో తిరిగి 

ఆరంభించారు. దాన్నే విశాలాంధగా 1852 జూన్ 22 నుండీ |వచురిం 

చారు. ధర్మారావే దీని [పారంభోత్సవం చేశారు. జనవాణి ఈ కాలంలో 

అంటే 1952లో కొంత ఒడుదుడుకుల్లో పడింది. ధర్మారావు సిసీరంగంలో 

చాలా ఉత్తమ రచయితగా క్షణం వెసులుబాటు లేని వ్యకిగా ఉండేవాడు. 

చాణక్య కూడా సిసీఠంగంలో | పవేశించాడు. అదేకాలంలో విశాలాంధ్రలో 

పనిచేయాలని పార్టీ నాయకత్వం మోహనరావును కోరింది. ఇవన్నీ చూసిన 

చాణక్య కొంత కాలం జనవాణి నడిపాడు. అనేక కారణాలవల్ల 28_7_1982 

నుండి 8-9_1952 వరకూ; 24.10.1952 నుండి 10.12.1982 వరకూ 

జనవాణి రాలేదు కూడానూ. ఎలాగోలా పళ్ళబిగువు మీద 1958 వృపెల్ 
వరకూ నడిచి ఆపైన ఆగిపోయింది జనవాణి మూగబోయింది. 

(పాయ (పకటన "స్వేచ్చ మస్ జన్మహక్కు_. రాజ్యాంగం దానికి సంపూ 

రంగా అభయమిచ్చెంత వరకూ వ్మిశమించము” అన్న తాత్విక చింతనతో 

ఆరంభమైన జనవాణి ఆనాటి రాజకీయాలకు స్పష్టంగా అద్దం పట్టింది. 

“అధి 

ప(తిక చేత్తో పట్టుకుని రైలు దిగి నేషనులో అడుగుపెట్టిన కధా 
నాయకుణ్ణి నైజాం పోలీసులు అరెస్టుచేసి పోలీసు ప్రేషనుకు తీసుకెళతారు. ఇది 
మోదుగువూలు నవల్లో దాశరధి రంగాచార్యా నవల ఆరంభించినతీరు. ఆ 

అరెస్టు - హృతిక పట్టుకొచ్చాడని తప్ప దిగి న వ్యక్తి పూర్వాపరాలు తల్సికాదు. 

దీన్ని బటి ప పజల్లో ఎంతటి చెతన్యం కల్షిస్తుందో నాటి నైజాం [ప్రభుత్వానికి 

తెలుసన్న మాట, షృతికలు వెదజల్లే బావవీజాలు, అవి సృష్టించే చెత న్యఆ 

(ప్రభుత్వాలను గడగడలాడించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. 

ధర్మాఠావు తనలో వచ్చిన మార్చును పజలకందిస్తూ తన మార్పు 
సరైందా కాదా ఆన్న అనుమానాన్ని నివృత్తి చేసుకుందానునే కొత్తపాళీ 
వ్యాసాలతో _పజామితలో కృషిచేశారు. అలాగే అంతవరకూ తాను అతి 
తీవంగా అధ్యయనం చేసి గడించిన చార్మితక జ్ఞానం, సామాజిక మానవ 
శాస్తాంల సారం తన చుట్టూ ఉన్న ఆచార వ్యవహారాలకు అన్వయించి 
వ్యాసాల ద్వారా పజలకందించి అందులో తానెంతవరకూ కృత కృత్యు 
డైంద్ తెలుసుకున్నారు జనవాణి దినపతిక, కాగడా వారపతికల నాధారం 
చేసుకుని. ఈవిధంగా తను సముపార్షించిన జ్ఞానాన్ని అటు సాహిత్యపరంగా 
వచ్చిన దాన్ని జనవాణిలోనూ, సామాజికాంశాలను కాగడాలోనూ ఆచరణ 
గీటురాళ్ల మె సిరవడి సెట్టి చూసుకున్నారు. సత్పలితాలొచ్చినట్లు (గహించారు. 
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జనవాణి కాగడాల వ్యాసాల్లో మనకు ధర్మారావు సాహితీవేత్తగా = 
సామాజికాంశాలను సునిశితంగా అన్వయించి వ్యక్తిగా మ్మాతమే కన్పిస్తారు - 

ఆయితే వారిలో అస్పష్టమైన రాజకీయ భావాలు లేకపోలేదు. [(బాహ్మణేతర 

ఉద్యమంలో వ్యక్తిగా గతంలో [బాహ్మణులను వ్యతిరేకించిన వీరే అవే అవ 

లక్షణాలు [బాహ్మజణేతరులలో ఉండడాన్ని గమనించారు. కనుక తాను వ్యతి 

రెకించవలసింది [(బాహ్మణులను కాదనీ [బాహ్మణత్వాన్ననీ [గహించి తన 

తప్పు దిద్దుకున్నారు. ఆది నుండీ వీరి దృష్టి తార్కికంగా ఉండేది. ఆది హేతు 

వాదం వెపు నడిపించింది, ఆయితే ఆ హేెతువాదంతో జత వడటంవల్లే 

ధర్మారావు తప్పుఎక్కడున్నా కత్తి రుిపించాలన్న కార్యవాదిగా మారాడు. 

భాౌతికవాదచ్చాయలు లేని హీతువాదులకు కఃమార్పు ఈదిశగా జరగదు. దీనికి 
శిపురనేని రామస్వామి చౌదరి మంచి ఉదాహరణ. 

ధర్మారావు ఈ భావమే తన మార్పును నిత్య ఆచ తలంలో నిగ్గుదేల్బుక 

నేలా చేసింది. ఆ క్రమంలో పీరు అటూ ఇటూ మారారు, మొదట్లో గాంధథిక 

వాదం కొమ్ముకాసి ఆచరణలో అది తప్పని గహించి ఏ మాతం బిడియ 

పడకుండా వ్యావహారికం చెపు రావడానికిదే కారణం. ఆ (గాంధిక భాష 

ద్వారా కొత భావాలను [పజల కందించడంలోకూడా తన గత సిద్దాంతం 

ఆచరణలో “తప్పని రుజువైంది. కనుకనే పతికలలో మార్పుకు ఆవాహన 

పల*ఇ్కారు. జనవాణి కాగడాల (1942) కాలం వరకూ ధర్మారావు (ప్రపంచ 

రాజకీయాలనూ, దేశ, రాష్ట్ర రాజకీయాలనూ ఆధ్యయనం చేన్తూండేవారు. 

కాని 1పధానంగా వీరి దృష సామాజిక అంశాలపె ఉండేది. అందుకనే కాగడా 

వరకూ వారి రచనలు ఆ దిశలోనే సాగాయి. అయితే మొదటినుండి కాంగెసు 

సంస్థ మితవాదంగా ఉందన్న భావం ఏరికుంది. (బాహ్మణేతరులకు చె చెప్పుకోదగ్య 

"సేవచేయలేదనీ ఉంది. గాందీలాంటి వ్యక్తులు జాతీయ ఉద్యమాలు త్మీవరూపం 

దాల్చే పతి మలుపులోనూ నత్యాగహమంటూ నీళ్ళు కార్బారన్నవబాధా ఉంది. 

యువశ కికి తగిన కారణకమాన్ని ఆది ఇవ్వులేకపోతోందని దేశంలో కుళ్ళు 

మరింత పెరుగుతోందసీ తపనపడ్డారు. ఆ దశలో భారత రాజకీయరంగంలో 

సోషలిస్టు భావాలూ, కార్యక్రమాలూ తవ్పటడుగువేనుకుంటూ |పవేశిం 

చాయి. "యువజనసంమాల నిర్మాణం, (గా మాల్లో భూస్వామ్య వ్యతిరేక (పతి 

ఘటనలు, [గంథాలయ ఉద్యమం ఆన్ని వర్షాల “వారికీ విద్యావకాశాలకు ఈ 

నూతన తరం కృషిచేయడం వంటివీ ప్రధానంగా ఈ కార్యకర్తల నిజాయితీతో 

కూడిన నిరాడంబర జీవనం ధర్మారావును బాగా ఆకర్షించి ఉంటాయి. 

కాం[గెసు దృష్టిలో ఆనాడు ఇవన్నీ తీవవాద భావాలు. ఈ త్యవవాద కార్య 

చరణనే ధర్మారాన్న. ఆశించింది. 
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ఈ నేపధ్యంలోనే వీరు మూఢాచారాలూ, గుడ్డి నమ్మకాలూ, వర్ణ 

వ్యవస్థ తెచ్చి పెడ్తున్న అనర్హకాలూ బూజు పట్టిన రాచరిక భావావశేషాలనూ 

సళాన్త్రీయంగా తార్కికంగా పరిశీలించి రచనలు సాగించాడు. ఇవి నాటి 

యువకులను బాగా ఆకర్షించి ధర్మారావు ఆశించిన మార్గంలో విద్యావంతులను 

చేయడం చూశాడు. కమ్యూనిస్టు భావ బీజాలు తెలుగునాట అస్పష్ట రూపంలో 

తఆలలెత్తుతున్న ఆ కాలంలో రెండవ (వవంచయుద్ధం, సోషలిస్టు శకుల ఘన 

విజయం, నాజీ శకుల పరాజయం వంటివి వీరి దృషి రాజకీయాం శాల వెపు 

మ్మే కార్య కమాన్న్న వేగవంతం చేశాయి. జస్టిను భావాల, ఊబినుండి రియ టు 

పడి జాతీయవాదిగా ఉన్న ధర్మారావులో వామపక్ష భావాల అలలు లేచాయి. 

మాహనరావు కమ్యూనిస్టుగా ఆ పార్టి ప్యతికల్లో పనిచేయడం మరింత సాయ 

పడింది. అయితే ఆదే కాలంలో 'రాయిజంి కూడా తెలుగునాట |పవేశించింది. 

తీరికా డబ్బూ ఉన్న |బాహ్మణేతర యువకులను అది బాగా ఆకర్షించింది. 

కమ్యూనిస్టుగా ఆరంభమై అందులో మానవత్వం లోపించిందన్న స్వీయ మాన 

సిక దోరణితో పెడదారి పటినవాడు రాయ ఆని ధర్మారావు నమ్మాడు. 

రాముజం బోధించిన రాడికల్ హూమనిజం' అన్నది కేవలం ఆచరణ 

శూన్యమైన సిర్ధాంతమసనీ అప్పటికే ఆది భావవాదంగా స్టిరపడ్డదనీ దానికెలాటి 

భౌతికవాద వూతకూడా లేదనీ కమ్యూనిస్టులు భావించారు. నా స్తికవాదంతో 

కూడిన హేతువాద మొక్క_ కే చాలన్న భావం ఈ వర్గానికుండేది. ఇదంతా 

ఇసుక మీద కటిన భవంతిగా ధర్మారావు [గహించాడు. కాగడా చర్చలో 

ఈ విషయం స్పష్టపడింది. 

సోషలిస్టు భావాలూ, కమ్యూనిస్టు భావాలూ (రాయిజంలాంటి -పడధోర 

ణులను ఇుళనం చేసిన తర్వాతనే) వీరిని ఆకర్షించాయి. మార్క్సిజాన్ని సళాశ్త్రీ 
యంగా ధర్మారావు అధ్యయనం చేళారనలేం. కానీ తాను "సెకరీంచుకున్న 
జ్ఞానాన్ని తర్కం, హేతువాదం, భౌతికవాదాల వెలుగులో వింగడించుకుంటూ, 

అన్వయించుకుంటూ రచనలు చేశారనవచ్చు. అయితే కొ త్రపాశీ వ్యాసాల్లో 
వస్తువు, రీతులను సమన్వయపర్చాలన్న సందర్భంలో ధర్మారావు చేసిన చర్చా 

మార్క్సిస్టు మేధావి అంచనాలకేం తీసిపోదు. 

ఇలా పరిణామం చెందుతూ జనవాణి (వారపతిక ) కాలం నాటికి స్పష్ట 
మెన రాజకీయ అవగాహనను ధర్మాదావు 'పెంపొందించుకున్నాడు. అన్యాయం 

ఎక_డున్నా ఎదిరించే నైజం ఉన్న! వీరికి, నాజీల మించిన నైజాం నిరంకుశ 

పాలన ఏవగింపు కలిగిం చడ మేకాదు దాన్ని (పాణాలొడ్డి హోండే (వతి వ్యక్తి 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎ(రకేక 291 
ఆరాధ్యనీయుడుగా కనిపించాడు. దీని వెనకున్న కమ్యూనిస్టు పార్టీ రాజ 

కీయాలే నాటికి తాను హృతికలో పతిబింబించదగ్గవన్న భావం కలిగింది. 

స్వాతం|[త్య సముపార్ణ నలో అ శేష త్యాగాలు చేసన యువతకు అన్ని 

రంగాలలోనూ నిరాశ ఎదురు కావడం చూసి ధర్మారావు బాధపడ్డాడు, 

కాం్యగెను (పభుత్వాధిపతులు పదవుల వెంపర్గాటలో మునిగి 1పజా సమస్య 

లను పట్టించుకోకపోవడం చూసి విసుక్కున్నాడు. ఇలాంటి పభుత్వ దమన 

కాండను ధెర్యంగా ఎదురొడ్డి ఫోోరాడైే క మ్యూనిస్టులన్నా, వారి ఉద్యమమా 

లన్నా సద్భావం పెంచుకున్నాడు. అన్ని దిశ ల్లోనూ చెలరేగిన అన్యాయం, 

అవినీతి పె పోరాట జండా ఎగరేస్తూ, నేలకొరిగే వీరుల పంథా సరై ందన్న 

నమ్మకం ధర్మారావు పెంపొందించుకున్నాడు. కనుకనే జనవాణి వారపతి 

కను పూర్తిగా రాజకీయాలకు - అదీ కమ్యూనిస్టు రాజకీయాల కు వతిబింబంగా 

నడిపించాడు. ఈ దశలో సామాబికాంశాలకు [పాధాన్యం ఇవ్వడంకన్నా జనం 

రాజకీయాలకు (పాముఖ్యం ఇవ్వడమే నిజమైన పష్మతిక చెయా్యాల్సున సేవగా 

ధర్మారావు గు డించాడు. అలాగే నడిపాడు. 

ధర్మారావు అనేక శీర్షిక లకు చాలా చక్కని తెలుగు 'పేర్పు పెట్టాడు. 

ఒకే విషయాన్ని అనేక స్థాయిల్లో ఉండే |పజలకు చెప్పడానికి అనేకరకాల 

శీర్షిక లవ నరమన్న గుర్తింపే దీనికి కారణం. చక్క-ని తేట తెలుగులో చెప్పడం 

అవసరమన్న ధ్యాసే ఈ పేర్ణకు కారణం. కాగడాలో ్యశీరిక లన్నీ సామా 

జిక మానవకాస్తాాల సాయంతో చూసిన సమస్యలకూ సారస్వత విషయాలనూ 

కేటాయిస్తే, జనవాణి వ్యతికలోని శ్వీకల్లో అధిక భాగం రాజకీయాంశాలకు 

పరిమిత మవడం ఈ హెకారణంచేతనే. కాగడాలో ఎక్కువగా. చర్చలను 
నిర్వహించి పలువురు పాల్గొనేలా చేసిన ధర్మారావే జనవాణిలో తమ వామపక్ష 

భావాలను సూటిగా పజల దగ్గరకు తీసి కెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కువ శర్షి 

కలు తామూ, ఈ భావాలున్న తమ అనుచర వర్గ మూ రాసిన రచనలే వేశారు, 

(పజల్లో అభి|పా యాన్ని తీర్చి దిద్ధి [ప్రచారం చెయ్యడానికి ఈ వద్దతే ఆవశ్యక 

మెంది. పృతికానిర్వాహకుల కొక నిర్దిష్టమైన ఆధిపాయం ఉందనీ ఆదే 

_పజల్లో ప్రచారం చేస్తామన్న భావానికిది తార్కాణం. 

ధర్మారావు (గంథాలయాల్నో గంటల తరబడి కూర్చుని అధ్యయనం 

చేసిన వేలాది పుటల్లోని భావాలను అడుగడుగునా జనంలో వంచి పౌల్లూ నెల్లూ 

చూసుకున్నాడు. ఈ సిద్దాంతం-ఆచరణల సమన్వయంలోనుండి అనేక పాఠా 

లు నేర్చు కున్నాడు, కనుకనే కరుడుగట్టైెన తన ఛాందస భావాణను మార్చుకో 

గలిగాడు. మార్చుకున్న తర్వాత సముపార్టించుకున్న లం కాగడాతో జగం 



చ ల్టల్ల తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

లోని |వపతిసమస్యనూ వెలుగులోకి తెచ్చాడు. దేశంలోని అనాగరిక మైన, 

అన్యాయమైన (పతిదాన్నీ జనందృషికి తెచ్చాడు. మార్పును. అదీ అభ్యుదయం 

దిశగా కోరే జనం ఉద్యమాలనూ, పోరాటాలనూ |పతిబింబించాడు. జనం 

వాణిని తెలుగునేల నాలుగు చెరగులా వినిపించాడు, 

జనవాణి పీపుల్స్ పార్టి దినష్మతికగా ఉన్నప్పుడు ఆకారంలో, భాషలో 

మార్పుతెచ్చిన ధర్మారావు తెలుగు ప్మతికారంగంలో తగిన గుర్తింపును పొంద 

లేదనే అనాలి. తెలుగులో పాపులర్ జర్నలిజానికి పునాదులేసిన వ్యక్తి ధర్మా 

రావు. |పముఖ వ్మతికానంపాద కుడు నార్హ వారన్నట్టు ““ధర్మారావుగారి ప్రతిభ 

అనేక రంగాలలో అనేక ముఖాలుగా వెల్లడైంది. అదే ప్యతికారంగానికే వారు 

కట్టుబడి ఉఊండినట్రయితే వారు దీనికి చేసిన సేవకు తెలుగు ప్యతికాపపంచం 

ఏరిని నె తిన పెట్టుకుని ఉండేది.””4 ఇది అక్షరాలా నిజమనిపిస్తుంది. 

దారప్పోగుల పరమారం 
యఖ 

1910 నుండి త్మీవంగా సాగిన [గాంథిక భాషోద్యమంలో ధర్మారావు 
[ప్రముఖ పాత్ర వహించడానికి రెండు మూడు కారణాలు కనిపిస్తాయి. 

_ ఓకటి (గాంథికోద్యమాన్ని సమర్థించినవారిలో ఆధిక సంఖ్యాకులై న 

[ప్రముఖులు (పభుత్వోద్యోగులూ, (బిటీను రాజభక్తులూ. రెండవది గంజాం, 

పర్షాకిమిడి (పాంతాలలో తొలిరోజులలో వ్యావహారిక వాదానికి బలం 

చేకూరింది. గానీ మ్మదాసుతోసహో మిగిలిన పాంతంలో గ్రాంథిక భాషా వాదా 

నికే బలం ఉండేది. ఈరోజుల్లో ధర్మారావు బరంపురం 1పాంతంతో ఉండి 

గ్రాంధిక వాదానికి ఆ |పాంత |వతినిధగా నిలిచాడు. ఒకటి రెండు సంవత్స 

రాలు కళాశాలాధ్యాపకుడుగాఉన్నా ఆయన 1982 వరకూ దాదాపు ఎక్కువ 
కాలం ఆయా జమీల రాజాస్టానాల వ్యవహారాల్లో పనిచేశాడు. సంస్థానోదో 
గాల్లో సంస్కతాం(థాలే కాక |పవంచ సారస్వతంలో వస్తున్న భాషా, 
సాహిత్య వద్దతులను ఆధ్యయనగంచేసే అవకాశం వీరికి అభించింది, ఈ 
ఆధ్యయనం ఆయన భావాల్లో కనిపించకుండా మెలగా నూతనత్యానికి దారి 
తీసింది. దీనికి తోడు 1924 అక్టోబరు 18 వ తేదీని ఆంధ సాహిత్యపరిషతు 
వారు వ్యావహారిక భాషావ్యా పిని రద్దు చేశారు. (గాంధథిక వాదానికి 

కంచుకోటగా ఉన్న ఆలాటి ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు కమంగా వాదదార్చు 

ల్యంలోకి రావటం కూడా డాని (పముఖాభిమాసి ధర్మారావు మనస్సులో 
కొంత మెత్తదనానికి దాంతీసి ఉంటుంది, 
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జమీందారీ ఉద్యోగాల కాలంలో తాపీ ధర్మారావు కొందరు సం్రపదాయ 

పండితుల (ప్రభావానికి లోనయ్యాడు. వీరిని [పభావితం చేసిన |వముఖ వ్యక్తి 

వేదం వెంకటాచలయ్య. వీరు వేదం వెంకటాయకళాన్త వలెనే తాతవెల్లి మిరా 

సీదారు శేషగిరిశాన్ర్రే ద్వారా కార్ట్వెల్ దావిడ భాషా సిద్దాంతానికీ, ఆనాటి 
పాశ్చాత్య పండితుల భాషా శాస్త్ర సిద్దాంతానికీ లోనై న వారే. అప్పటికి ధర్మా 

రావు ఆర్య(పభావం (దావిడులనూ |దావిడ కాషలనూ వశ పర్చుకొని బ్రాహ్మ 

కా ధిక్యానికి దారి తీసిందనే విశ్వాసంలో ఉన్నారు కాబట్టి [(దవిడ భాషా వాదం 

దానికి మూలమైన భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలూ ఆయన్ని ఆకర్షించి ఉంటాయి: 

బెంగుళూరు మిథిక్ సొసయిటీలో సభ్యులుగా ఉండి వారి పతికలో వ్యాన 

రచనలు చేస్తున్న ఎల్. వి. రామస్వామి ఆయ్యర్, కె. ఏ. సుబ్బయ్య వంటి 

పముఖ భాషా శాస్త్రజ్ఞుల (ప్రభావం కూడా ధర్మారావు మీద పడి ఉండటం 

అసాధ్యమేమీ కాదు. తాపీ కూడా ఆ సంఘంలో నభ్యులే. 

గిడుగు వెంకటరామ్మూర్తి వ్యావహారిక భాషోద్యమానికి ఉపోదృులకంగా 

(పచారం చేసింది _ప్రజూాభాషలో రచనలు వెలువడాలనే సిద్ధాంతంతో. 1919లో 

గిడుగు వారు స్థాపించిన తెలుగు హతికలో పపంచ "సాహిత్య అరక్ 

పజారచయితలు ఏవిధంగా మహారచయితలై నారో విపులంగా వివరించారు.75 

దీనికితోడు [పథమ (పపంచ యుద్దకాలంలో స్కాండినేవియన్ భాషల్లో "పెద్ద 

ఎత్తున వచ్చిన భాషోద్యమం త. చెప్పదగింది. నార్వే, స్వీడన్లను a | 

చిన డేనిష్ వారు-తమ భాషను 'రికొమల్' బొఖ్మల్ భాషా స్వరూపాలను 

వ్యతిరెకిస్తూ ఐవార్ ఆసిన్ అనే విద్వాంసుడు నార్విజియన్ మాండలికాల ఆధా 

రంగా లాండ్స్మాల్ నై నై నార్స్క్- అనె |పశా భాషను అధికారభాష చెయ్యాలని 

1885 లోనే ఒక మహోద్యమం తీసుకొచ్చారు, ఈ నూతన భాషా సరూప న్న 

1907 _ 1917 లలో మరింత సంస్కరించి పజాభాషకు స్వతంత దేశంలో 

అధికార బాషా గౌరవాలు సంపాదించారు. ఆ ఉద్యమ (పభావం (పపంచ 

ఖభాషలన్నింటి మీదా వడిండి.?6 గిడుగు సప్తతితమ జన్మదిన సంచికలో స్టెన్ 

కొనోన్ మొదలై న పెద్దలు రాసిన వ్యాసాల ద్వారా ఆ ఉద్యమ [వభావం 

తెలుగుదేశానికి కూడా వ్యాపించిందని చెప్పచ్చు. 

1917 . 1980 ల మధ్య రష్యాలోని 180 భాషలు *“ద్వపోతకి' 

సిద్ధాంతం [ప్రకారం జాతీయ స్థాయిలో [పామాణీకరించి భిన్నజాతుల వారు 

తమ మాతృ భాషలోనే [ప్రాథమిక విద్య నుండి పరిశోధన వరకు చదువుకునే 
ఆవకాశం కల్పించారు.”” దేశ సమైక్యతకు కూడా (పజాభాషకు సముచిత 
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స్థానం ఇవ్యటం ఎంతో తోడ్పడుతుందని (ప్రజాభాషకు సాహిత్యంలో స్థానం 

ఆవసరమని సోవియట్ వ్యతిరేకులు కూజా అంగికరించారు. 

ఆయా ఉద్యమాల |పభావం, సిద్దాంతాల |పభావం ధర్మారావు మీద 

పడిందని చెప్పటానికి కొత్తపా+ (పేజీ 9) లో వారు చెప్పిన “ప్రపంచంలోని 

జనులనీ వాళ్ళ ఆభి|/పాయాలనస్ ఒక్క-సారి మార్చివేసిన [(గంథాలు రషియా, 

జర్మనీ, నార్వే, స్వీడన్, (ఫాన్స్, ఇంగ్లండ్, ఆమెరికా ఈ దేశములలో ఉత్తమ 

మెన (గంథాలు” _ ఆన్న మాటలు (ప్రబల నిదర్శనం. ఈ విషయాన్ని 

1౪71 తో తెలుగు అకాడమీకిచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా నొక్కి చెప్పాడు 

(ఇంటర్వ్యూ టేప్). బహుశా జస్టిసు పార్టీ సిద్ధాంతాలు (వజల్లోకి హో క హోవడా 

నికి కారణం (ప్రజా జీవితానికీ భాషకూ ఆ పార్టీ కార్యక రలు దూరంగా 

ఉండడమని ధర్మారావు విశ్వాసం, అందువల్లనే భాషా సాహిత్యాల విషయంలో 

వారీ నూతన మార్గానికి పరివర్తన చెంది ఉండవచ్చు. ఇరవయ్యో 

శతాబ్ది తొలి దోజూల్లో పపంచ సారస్యతంలో, ముఖ్యంగా ఇం గ్లీమ 

సాహిత్యంలో, పేరు మోసిన సాహితీ (ప్రక్రియ నవల. (వసిద్ర నవల 
ల్లోని పాాతలన్నీ స్వభావోచిత భాషతో వ్యావహారికంలో ఉన్నవే. ఇది కూజా 

ధర్మారావు మనస్సు వ్యావహారికం వెపు మొగ్గడానికి మరో బలీయమైన 
కారణం కావచ్చు. బహుశా ఆందువల్లనే చిలుకూరి నారాయణరావు అధ్యక్షతన 

వంచాగ్ను ల ఆదినారాయణశాన్రి సూతధారుడుగా 19లితి మార్చి 10 _ 12 

'తేదిల్లో జరిగిన “ఆభినవాం[ధ కవిపండిత సభి లో ధర్మారావు కూడా హాల్లొ 

న్నాడు. ఆ ఏడే డిసెంబరులో గిడుగు వారి గద్య చింతామణి వెలువడి 

16. 20 శతాబ్దాల మధ్య తెలుగు వచన రచనా నంపప్రజాయం ఏ విధంగా 

వికసించిందో ససాక్షికంగా వివరించింది.?క ఈ పరివర్తన దశలో ఉన్నందు 

వల్లనే కాబోలు మూడు సంవత్సరాల “పె కాలం తానేమీ రాయలేదసీ, కాసీ 

నలభై యాభై వేల పేజీల సారస్వతం భిన్న భాషలలో చదివాననీ ఆయన 

చెప్పుకున్నాడు 79 కొత్త పాశీలో కనిపించే భావ పరివరనమంతా ఈ కారణాల 

వల్లనే జరిగి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఈ సంధి సమయంలో |గాంధికం నుండి 

వ్యావహారికానికి, కరిన భాషనుండి సులభ శైలికి స్వీయ రచనలు మార్చ 
డానికి సహజంగానే ఆయన ఎంతో [శమించి ఉంటాడు. శ్రమ ఫలితం 

తక్షణ మే ([పచురించక పోవటానికి ఈ [పయోగమే కారణం కావచ్చు. 
ఇటువంటి భాషోద్యమం రవీంద్ర నాథ టాగూర్ నాయకత్వంతో 

బెంగాత్లో బయల్దేరి 1980 నాటికి అఖండ విజయం సాధించింది. ఇక్కడ 

19కిగ్ లో నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు వారి విక “(పతిభి వెలువడ్డ తర్వాత 
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ఆరంభించారు. ఆ సంవత్సరమే జనవాణి దిన ప్మతికకు సంపాదకత్వం 

వహించిన ధర్మారావు మొట్టమొదటి సారిగా వ్యావహారికాన్ని పుతికా భాషగా 

చేశాడు. ధర్మారావు తాను నమ్మిన విషయంలో తీవవాదులు. ఆండువల్లనే 

ఏీర(గాంధికవాదిగా ఉన్నవారు తమ మనస్సులో పరివ రన రాగానే ఆ విషయం 

మనస్పూర్తిగా వ్యావహారికోద్యమ స్టైపకులై న గిడుగు రామ్య్మూూరికి లేఖ ద్వారా 

తెలియపర్చుకున్నారని సీతాపతి అన్నారు. అప్పటికి తమకు వ్యావహారిక 
వాదం మీద |పత్యయం కలగగానే జనవాణి వ్యికాధిపతీ వీర [గాంధికవాదీ 

ఆయిన పిఠాపురం మహారాజా అభధిలాషకు విరుద్దంగా హుతికలో వాడుక భాషను 

[వవెశపెట్టాడు. ఇది వారి స్వభావానికి మచ్చుతునక. ఆ తర్వాతి కాలంలో 

వచ్చిన ఆయన రచనలన్నీ వాడుక భాషలోనూ సులభ భాషలోనూ ఉన్నాయి. 

ధర్మారావుకు _పజాభాష _ (ప్రజా సాహిత్యాల మీద గౌరవం ఏర్పడే 

నాటికే తెలుగులో ఎంకిపాటలవంటి గేయ రచనలూ, గుడిపాటి వెంకట చలం 

నవలలూ చక్కని చిక్కని వాడుక భాషలో వెలువడి |పజామోదం సంపా 

దించాయి. సం్యపదాయ వాదానికీ, సాంఘిక దురన్యాయాలకూ వ్యతిరేకంగా 

పోరాడిన చలం ధర్మారావును ఆకర్షించి ఉంటాడు. తాము కూడా సాంఘిక 

దురన్యాయాలనూ _ సనాతనత్వాన్నీ వ్యతిరేకించేవారే కనుక ధర్మారావు చలం 

రచనాశై లిని అనుసరించి ఉండవచ్చు. చలం, గోపీచంద్, కొడవజిగంటి మొద 

లైన వారంతా ధర్మారావు లాగానే |పజామితలో రచనలు ('పచురించినవారే. 

మళ్ళీ వీరంతా సినిమా |వవంచానికి చేరుకున్నవారే. |పజామి|త భాష సరళ 

(గాంధికమైనా తాము మాతం వ్యావహారికంలోనే రాశారు. అందువల్ల ధర్మా 

రావు [ప్రభావం ఇతరుల మీదా, వారి (పభావం వీరి మీదా ఉన్నదని చెప్పక 

తప్పదు. అస్పటి వరకూ సాహితీపరులకు గానీ అభిమానులకు గానీ ఫతికలే 

ఏకైక వానా సాధనంగా ఉండేవి. సినిమాలు వచ్చిన తర్వాత, ముఖ్యంగా 

ఇదేకాలంళో చలం కధ రాసిన “మాలపిల్త' ను సినిమాగా తీసే ప్రయత్నాలు 

జరుగుతున్న కాలంలో నాధారణ (వజలకు విజ్ఞాన వినోచాలిచ్చే ఈ వార్తా 

సాధనం వాడుక భావనే తీసుకోక తప్పదని తెలిసివచ్చి ఊండాలి* 

అంతవరకూ ఒక కన్యాశుల్కం మినహా తెలుగులోకి వచ్చిన నాటకాలస్నీ 

ముఖ్యంగా రంగస్థల నాటకాలు _ వీర్మగాంధికంలో గడ్డు సమాస కల్పనలతో 

ఉండేవి. అయినా వాటికొచ్చిన |వపశాదరణకు (ప్రధాన కారణం. నటుల సంగీత 

పరిజ్ఞానమే కాని పజలకు భాష అర్హమై ఆనందించటం కాడు. ఇవి గమనించి 

వాడుక భాషలో సాంఘిక, రాజకీయ నాటకాలను అప్పుడప్పుడు రాస్తూ 
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కొందరు |వజాదరణ పొందూతూడేవారు. ఆ రచనల్లో పాాతచితణ కాని, 

నాటకీయతగాని, శిల్పంకాని అత్యున్నత స్థాయిలోనే ఉండేవి. మహారచనకు 

(పజాభాష అడ్డంకి కాకపోగా మహా తరసాధనంగా ఉపయోగపడుతుందని 

గిడుగువారు చేసినవాదం ఆచరణలో నిజమని రుజువైంది. ధర్మారావు ఇవన్నీ 

గమనించే ఉంటారు. 

పె కారణాలే కాక |బాహ్మణేతర ఊద్యమ (పభావం వూర్తిగా ధర్మా 

రావు మీద ఉండటం వల్లనూ, (సవ త్రివల్లనూ, మ్మదాసు (పాంతాల్లో చేసిన 

వృత్తుల వల్లనూ వారికి తమిళ భాషా సాహిత్యంలో కొంత అభినివేశం కలిగి 

ఉండవచ్చు. నిజానికి కృష్ణదేవరాయలు, రామరాజభూషణుడు, చేమకూర 

వంకటకవి వంటి ఏకొద్ది మందో తప్ప సుపసిద్దులైన (పాచీనాం్యధ కవుల్లో 

అత్యధిక సంఖ్యాకులు [బాహ్మణులు. ఇందుకు విరుద్దంగా తమిళ సాహిత్యం 

లోని సువసిద్దులెందరో |బాహ్మణేతరులు. తెలుగు భాషా సాహిత్యాల మీద 

సంస్కృత (ప్రభావం, ఆర్యమత ([పభావం అత్యధికం. తమిళ భాష మీద 

సంస్కృత (వభావం కానీ, తమిళ సాహిత్యం మీద ముఖ్యంగా ధర్మారావు 

సమకాలిక తమిళ సాహిత్యం మీద |బాహ్మణ మత (ప్రభావం కానీ అత్యల్పం. 

ధర్మారావు రాజకీయ సాంఘిక విశ్వాసాలకు తమిళదేశ ఉద్యమకారుల _పభావం 

దాదా నంక్రమించిన _బాహ్మణేతర ఉద్యమ |పభావంతోపాటు సంస్కృత 

భూయిష్టంకాని సులభ భాష మంచిదనిపించి వ్యావహారిక భాషావాదానికి వారిని 

అభిముఖులను చేసింది. అంతేకాదు, తమమీద భాషా, ఇ లీపరంగా వేమన 

బాగా ముద వేశాడనీ, సులభ శైలిలో |వజలకు _పబోధాత్మకంగా రాయ 

టానికి ఈ శెలే ఆనువైందని అనిపించిందనీ ధర్మారావన్నాడు. ఆడే వచ 

నంతో వాడానని ఆన్నాడు. (ఆమర్ సుందర్ ఇంటర్వ్యూ. దక్క_న్ |కానికల్. 

8.5.1972),. ఈ అభ్మిపాయాలు కొత పాళీ అంతటా కనిపిస్తాయి. 

ధర్మారావుకు “సారస్వతం అంటే ఏమిటి? భాష ఎటువంటిది ? 

భావం ఎలాగుండాలి ? కవి ఎటువంగెవాడు? కవిత్వానికి అర్హత ఎలాంటిది ₹ 

ఊక [వశ్నల గురించి వూర్వమున్న అభి్మిపాయాలస్నీ 'వూ_రీగా మారిపో 

యాయి. ఆ మారిన అభిపాయాలనుసరించే ఈ కొత్తపాళీ చేపట్టారు. ఈ 

మార్పు [కమంగా జరిగిందే. తన సమకాలికుల్లో కనబడ్డదే. అయితే ఒకగట్టి 

నమ్మకం కలిగిన తర్వాత ఇక పాత పాళీ పద్దతి వనికిరానిదనుకున్నారుగాసీ 

“కురు కోసమో, సమకాలికుల్లో వెనక బడిపోతాననో, అని మాతం కాదు. దీన్ని 

చేపక్టు ముందర తన పాత మితులనూ ఆ పంశాలోనివాళ్ళనూ మనసులో 
ఊంచుకుని ఇలా అన్నారు, “కొత పాళీ చూచి కోవం తెచ్చుకోవడ్డని వేడుకుం 
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టాను మిమ్మల్ని అందర్నీ.... అన్ని విధాలా అలోచించనిదే నేసీ పనికి 

సూనుకోలేదు."80 

ఇందులో |పతీకలను బాగా ఉపయోగించారు. పిటకలం అని తన 

పాత కలాన్ని ఆంటారు. ఆంటే తాతలనాటి వద్ద తిలో నడిచేదని భావం. దీని 

నడకలో బరబరలూ, డబడబలూ అధికమని ఊపిరి పీల్చుకోవటా నికి ఏలుం 

డదసీ అంటూ జటిల సంస్కృత సమాస భూయిష్ట రచనకు “పాంచద్వ్యాబధ్ర 

వక్షద్వయ” _ అన్న పద్యాన్ని ఉదాహరిస్తారు. 

దీనికి “రిలీఫ్ పాళీ” పెటానంటూ “కాలం కొత్తది _ కాలం ఆంటే 

మనము, మనమంటే కాలం. కాలం మారనిదే మనం మారము. మనము మార 

నిదే కాలం మారదు”. కనుక ఇప్పుడు కొత పాకీ పెట్టానంటారు, సమాజంతో 

పాటు మనిషి మారాలసీ ఆలామారకుండా ఉండడమం చే “సత్యాన్ని విడిచి 

సాము చేయడంలాంటి'దని ఉపమిస్తారు. అయితే పాత కలానికి కొత పాళీ ఆతు 

కులా ఉండదా ? అని తన్ను తానే ప్రశ్నించుకుంటూ ఈ |పవంచమంతా 

అతుకులమయమనీ ఒక దేశానికి మరో దేశం ఆతికే ఉండాలనీ అంపే ఒక 

దేశంతో మరో దేశం సాంస్కృతికంగానూ, వాణిజ్యపరంగానూ, సాహిత్య 

పరంగానూ అతికే ఉండాలనీ, అలా ఉంటేనే వసురై కకుటుంబక మన్నది 

సాధించగలిగి అంతర్జాతీయతాభావం, “ఎల్లలోకము లొక్క_ యిల్దె” అన్న 

గురజాడ సూక్తి పెంపొందుతుందన్న ఆశాభావం పరోక్షంగా వ్యక పరుస్తారు. 

తాను పట్రిన ఈ కలం “పురాతనాన్ని నూతనంతో ఆతుకుతుందం'టూ పాత 

కొత్తల మేలు కలయికనే ఇంక నా రచనల్లో మీరు చూడగలుగుతారని చెప్ప 
కుండానే చెప్పారు. 

ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ఆలోచించాలి. గతమంతా బూది కుప్ప 

ఆన్న వాళ్ళకు ధర్మారావు “పాత దానిని విడిచి పెట్టలేము. పాతది ఉండవల 

సిందే. ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్న అభివృద్ది ఆంతా పాత డాని మీద 

మెరు గేగదా”- అంటారు. గురజాడ భావంలో మంచి గతమున కొంచెమే 

వొయ అయినా, అది తరతరాల మానవ శ మఫలం కనుక 

వదలకుండా దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ముందుకు పోవాలన్న భావం 

వ్య కవరుస్తారు. ఆయితే అందులో ఉండే చెతనూ చెపట్టాలా ? అన్న 

సందేహాలకు వెంటనే '“పనికిరానట్టుంకే కొట్టిపడవెస్తాం .... నిలవడానికి 

హక్కు. లేనిది ఎంత అభిమానమున్నా పగరవలసిందే. నిస్సందేహంగా అసి 
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జవాటిస్తారు. ఆ ఉద్దేశం ఉంచుకునే ధర్మారావు పాతను పూర్తిగా కొట్టిపారేయ 
లేదు. కొత, చూపుల వాకిళ్ళు తెరిచే ఉంచుకున్నారు. బుద్ది గీటురాయి మీద 

సాహిత్యం నిగ్గు జేల్చాలనుకున్నారు. 

ఈ కొత పాళీలో ధర్మారావు (ప్రధానంగా రెండు నూతాలను తయారు 

చేసుకున్నాడు. ఒకటి భాష _- మరొకటి భావం. దీన్నే ఫారం అండ్ 

కం'ెంట్ అని అనొచ్చు. అంటే రీతి _ వస్తువు ఆని ఆర్థం. ఈ భావంలోనే 

తన పాతకాలానికి కొతనిబ్బును “ఒకటి “పెకి కనబడే ఆకారానికి, రెండోది 

లోపలవుండే విషయానికి అన్నమాట. ఇంగ్లీమలో ఒకటి మేనర్ అంటారు? 

మరొకటి మాటర్ ఆంటారు”కి! ఇలా రెండు-స్యూతాలు-దారాలతో కక్లేశాడు 

మొట్టమొదట రీతిని వివరించాడు. శబ్దాలు _ అలంకారాలు . ఛందస్సు 

వ్యాకరణం ఇలాటివన్నీ ఆ ఫారంను పరిపుష్టం చేస్తూ దానికి ఆంగాలుగా 

ఉంటాయి. ధర్మారావు వీటన్నింటినీ కలిపి “భాష అనుకుంటూ ఈ భాగాన్ని 

వివరించాడు. భాష అనేది కవి తన అభ్మిపాయాన్ని వివరించటానికుపయో 
గించే మాధ్యం. అయితే [పాచీనులు దీన్ని మర్చిపోయి “పదాలను పట్టుకొని 

పల్టీలుకొట్టడం (పారంభించి, డొంక తిరుగుడు వర్గనలనూ భాష్టని చేవట్టి 

భాష లక్షణాన్ని నాశనం చేశారిన్నాడు. (క్రమంగా ఇదే వేలంషారిగా మారి 

శ్రీనాథుడి కాలానికి శబ్దాల 'దడబడలే కవిత్వం కామోసుననే దురభి పాయం 

కలిగించేలా తయారైందని విమర్శించాడు. సంస్కృతం ఆధారమెంది కనుక 

యీ స్మూకాలూ దిగుమతి కావటంతో తెలుగు ఆంతరించడం చూసి ధర్మారావు 

బాధపడుతూ కవి కావాలంటే “ బాహ్మడయి ఉండాలి, షట్ శాస్ర్తాలు తెలిసుం 

డాలి, వ్యాకరణాలు వల్లె వేసుండాలి”_ అన్న నాటి భావాన్ని నిరసించాడు, 

ధర్మారావులో మొదటినుండి ఉన్న ఈ భావాన్ని నిర్మొహమాటంగా వెల్లడిస్తూ 
ఆది ఎంతటి అసత్యమో వివరిస్తాడు. ఇదంతా సంస్కృతం చెసిన చెడుగే 
నంటాడు, అయితే తాను సంస్కృతానికి వ్యతిరేకిని కాననీ, అది గొప్ప 

రత్నాలగని అసి కాని అనవనరంగా ఆ భాషను దిగుమతి చేయకండంటూ 

తెలుగుతనం నిఅపమంటాడు.కి2 

ధర్మారావు ఉద్దేశంలో కాష ఎలాగుండాలి అనంకే ‘ఎలాగ రాస్తే 
బాగా తెలుస్తుందో అదే కావాలి” అని. సంస్కృతాన్ని వూర్రిగా వదిలి 
అచ్చు తెలుగుతో (పజలకర్ణం కాకుండా రాసే రాతలనూ, కేవలం సంస్కృత 
కశబ్దాలనూ వ్యాకరణ సూతాలనూ "పేరుసూ ఠాసే అయోమయం రాతలనూ 
ఆయిన ఈసడించుకున్నాడు. ఈ నందర్భంతో ఒక ఉదాహరణ ఇస్తూ 
బ్యావహారిక భాషావాదులుకొందరు వాక్యాన్నంతా సంస్కృత భూయిష్షంగా. 
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దాసి చివరలో [కియా వడాంతాలు వ్యావహారికంలో దాయటాన్ని “ఇదీ ఒక 

లోవమే' అనంటాడు. తమకూ సంస్కృతంవచ్చునని పండితులకు చూపటానికి 

ఆలా రాస్తూ ఉండవచ్చని సమర్థించటా నికి యత్నిసారు. ఇదంతా 

తప్పని చెప్తూ “చెప్పవలసిన విషయం చప్పున అయిపోతున్న కొద్దీ 

చవుడు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుందని” _ భాషనాధారంగా చేసుకొనె శబ్దాల 

డబడబలను వ్యంగ్యంగా ధర్మారావు ఎ త్తిపొడుసాడు. ఈ భావాన్నే ఒక సంద 

ర్భంగా రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్టళ ర్య కూడా “ఒకనటుడు భావాన్ని చక్కగా తన 

ముఖ కవళికల చేత చూపెట్టలేక అశక్తుడైనప్పుడు భుజకీరులూ, చమ్మీ 

కోటులూ, తళుకు కిరీటాల మభ్య చూఫరులను మభ్యవరుస్తా'డంటారు _ తమ 

నాటకోవన్యాసా లలో. 

రచయిత తొలిదశలో ఈ డబడబలకు దాసుడాతాడు. మాటల 

ఆడంబరం మహాకవుల గుణం కాదని ధర్మారావు అంటాడు. అలా ఆడంబ 

రంగా ఉండటానికి ఓ కారణాన్ని కూడా వివరిస్తాడు. చెప్పేవాడికి ఆసలు 

సంగతి చాలా బాగా తెలియాలి. ఆది ఎరువు సొమ్ము కాకుండా తన హక్కు 

అయిపోయి ఉండాలి. ఎరువుగా ఉన్నంత కాలము బరబరలు తప్పవు: 

మాటల ఆడంబరం పోదు.83 ఆని అంటాడు. ఈ భావంతోనే వారు 

జనవాణి దినహ్మతికకు సంపాదకుడిగా ఉండి నిర్వహిసున్న కాలంలో ఆచరించి 

చూపారు. సహాచరులు ఆచరించేలా [పోత్సహించారు. అందుకే అందులో 

వ్యావహారిక భాష ఉపయోగించటం ._ అదీ వారలు, అనువాదాలనిపించకుండా 

తెలుగు వార్తే అనిపించేలా ఉండటం సంభవించింది. పష్మతికారచన ఆధి 

వృద్ధి దిశగా ఓ మలుపు తిరిగింది. 

రచయిత దృష్టిలో మార్పు రావాలి. సభల దృష్టిపోవాలంటూ సభ 

అంటే “'సత్సభాంతర  సరసీవనాలూి, “'ఇమ్మగు సభలూ, “బుధవరుల 
సభలూ _ ఆంటే సంస్కృతం వాళ్ళ మెప్పుకోసం ఉన్న సభలన్నారు. 

(ప్రజలు ఆనాడు మరుగునపడ్డారని కవికీ - జనానికీ మధ్య మహాసము[ దాలు 

"పెరిగిపోయి జనానికి కవి ఎలాంటివాడో తెలియని, [పజలగోల కవికి అక్కర 

లేని నాటికాలాన్ని అసప్యాంచుకున్నారు. 

రచన సాఫీగానూ సూటిగానూ ఉండటానికి “వడు గడబిడా, 

“యొక్క. అడావుడీ తగ్గాలంటూ కనబడు, వినబడు లాంటి చోట్ల ఎలాగూ 

“పడు' ఉంటుందంటారు. వాక్యంలో అర్థం స్పురించేడాన్నిబట్టి బండిరాలు, 

అరసున్నల ఆవసరం ఉండదనీ ధర్మారావు వాదన. ఇలా పోయేవాటన్ని 

టిసీ పక్షపాతం లేకుంశథా తీసెయ్యాలంటూ చిన్నయసూరి వ్యాకరణ 
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“ఇంతకు ముందు బాాతగాళ్ళ వారిసిన తెలుగు భాషది కావచ్చును. కాసి 

ఇప్పటి భాషది కాదు. గతించిన తెలుగుది. ఆ వ్యాకరణం పనికిరాదు" అని 

ఖండితంగా చెప్పాడు.84 

వాడుక భాషను గుదించి రాస్తూ ““వాడుక - ఒక పక్కనుండి కొట్టు 

కొని వస్తూ కవిసీ, పండితుడిని, _ప్రజలనూ - అందరినీ ఒక్కు_లాగా ముంచి 

వేస్తున్నప్పటికీ, దానిని మనవాళ్ళు గుర్తించారు కారు" అని అంటూ ఒక 

రకంగా ఆత్మవిమర్శా చేసుకున్నాడు.85 

ఈ భాష ఉదాతమైన భావాలను తేలికగా ఆర్థం అయ్యేలా చెప్పడా 

నికి చాలదనే విమర్శకు సమాధానంగా, వేమన మనకి సజీవమైన నిదర్శనంగా 

ఉన్నా చూడలేని కళ్లున్న  కబోదులతో _ కొత్త మాటలు రావటానికి 

అభ్యంతర “పెట్టకూడదసీ అలాగే వాడుక మాటలు మన నూతన అధభి(పహాయాల 

1పకటనకు తూగలేవనే దురభ్మిపాయానికి జాగా ఇవ్వకండని విజ్ఞప్తి చేసారు. 

ఈ సందర్భంలోనే బంగాశీలో నాడు వచ్చిన భాషా ఉద్యమాన్నీ దాని 

నాయకులనూ స్మరిసారు. 

ధర్మారావు కలానికి “కొత్త నిబ్' పెట్టి కట్టిన మొదటి దారప్పోగు 
ణాషాసూ[తం. ఇది వ్యాకరణాల దుర్గమారణ్యాలలో, ఛందస్సుల సర్పవరి 

ష్వంగాల మధ్య, బండిరా ఆరసున్నల సంకెళ్ళతో భాషను ఆయోమయావస్థలో 

వడేసిన చిన్న్నయనూరి పాలిట ఊరితాడుగా మారింది. ధర్మారావు భావంలో 

స్పష్టంగా భాష రూపమనీ అదే ప్రధానం కాదనీ ఆలా అంటూంసే దాన్ని 

మరింత చులకన భావంతో చూడటం అనిపించుకోదసీ వసువును అంకే 

మాటర్ను జ్యాగ తగా ఎంపిక చేసుకోవాలసీ ఉన్నట్టు ఆర్థ మవుతుంది. 

తనకున్న ఈ భావాన్ని స్పష్టం చెయ్యటానికే “నూరి మరణం లేక 

బండి రా పల్లకీ? నాటిక రాశాడు. ధర్మారావుకు ఎప్పుడూ తను చెప్పిందాన్ని 

ఒక [ప్రయోగంలో ఆచరించి చూపే అలవాటుంది. అలాగే తన ఊహా (ప్రకారం 

భాషలో వలుకురాళ్ళు తీసేస్తే ఎలా ఉంటుందోనని ఒక చిన్న ' నాటికలో 

చూపించాడు. 

ఇందులో అయిదు రంగాలున్నాయి. సూరిగారి అంతిమ కాలం 

మరణం ఒక రంగంలోనూ; నూరి మరణాన్ని ఆయన శిష్యులు వాడుకున్న 

తీరునూ కొతగా వస్తూన్న తరానికి [పతినిధులుగా కొందరు కాలేజీ విద్యార్థుల 
తభ్మిపాయాల తీరునూ వర్శినూన్న భావ సంఘర్షణ రండో రంగంలోనూ; 
మూడో రంగంలో కాబేజీ విద్యార్థులు నూరిని భామ వర ఆఅసహి- పాందుకున్న 

వద్ధతిసీ వర్ణించాడు ధర్మారావు. కొత్తత్సరం పాత సంకెళ్ళను వదిలించుకుం 
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టుందన్న దానికి |వతీకగా బండిరా పల్లకీ చేసి నూరి బొమ్మను ఊరేగిస్తూ 

కాటికి చేర్చటం నాలుగో అంకంలో చూపాడు. అయిదో అంకంలో వనికిరాని 

పాతను చితిముంటలో కాల్చటం, పాత శని పీడ విరగ డై ందంటూ ఏటిలో 

' మునిగి సంతోషంతో - ముఖ్యంగా కళాశాల విద్యార్దులు ఇళ్ళ కెళ్లటంతో 

నాటికను ధర్మారావు ముగించాడు. 

ఇదొక ఆవహేళన నాటకం. అదీ _వతీకలను వోడుకుంటూ చేసింది. 

ఆయితే ఒకరి చావు _ అతడెంతటి దుర్మార్లుడె శా _పేకకుల్లోగానీ (శోతల్లో 

గాసి, సానుభూరిది _ జాలినీ కలిగించే ఘట్టం. కస్నీళ్లకు సాధారణం గా 

తావుండక కరవ దితనూ కార్యక్రమ రూపకల్పననూ చేస్తూ ముందుకు 

పోడామనే భావం ఆమర వీరుల మరణం సందర్భంగా కలుగుతుంది. కానీ 

ఈ సూరి మరణం ఆలాటిద్ కాదు. దీన్ని రావు అనే పాత శ్మశానంలో చేసిన 

ఉపన్యాసం ద్వారా ధర్మారావు స్పష్టపరిచాడు. అన్యాయమైన కట్టుబాట్లు; ఆర్థం 

లేని సం కెళ్లు పోయినటువంటి దినం ఎవరికైనా ఒక మహాసుదినం అవుతుందని 

చెప్పిస్తాడు. జనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని చూసే ఈయన బతికున్న ప్పుడు 

కవికీ _ జనానికీ అరణ్యాలు సృష్టించాడు కనుక ఆ ఆరణ్యాలు దగ్దం చేయట 

మంటే రచయితను జనంలోకి పంపటమూ, జనం నుండే కవిని సృష్టించడ మూ 

అవుతుంది. కనుకనే ఈ సూరి మరణం “తెలుగు వ్రాతలకి ఈ దినం ఆరంభం. 

కాబక్టే ఉత్సవం” అంటూ ధర్మారావు తానే ముందుకొచ్చి రావుగా అనేస్తాడు. 

_ ఈ [పయోగం మొరటుగా లేదా? అన్న అభ్మిపాయం కొందరికి రావచ్చు. 

కానీ ధర్మారావే పీఠికలో అన్నట్టు “కొంత మిషనరీ మతబోధకుల పద్ధతి 
ఆవలంబించవలసి వచ్చి” (కొత్తపాళీ తొలిపలుకు) రాశారని సరిపెట్టుకోవటం 

ఆవసరం. చివరికి వ్యంగ్యంగా “గొప్పగొప్ప కార్యాలు చేసినవారికి పునర్హన్మ 

లేకుండా చేస్తావట. ఇంతకన్నా గొప్ప కార్యం చేసిన వాళ్ళుండడం కష్టం. 

కాబటి ఓ దయామయా, మాయందు కరుణించి ఈ సూరి గారికి, ఈ వ్యాకర 

కవానికి, ఈ బండిరాలకి, ఈ అరసున్నాలకీ తిరిగి మాలోకంలో ఎప్పుడూ జన్మ 

లేకుండా ఉండేటట్టు తప్పకుండా చేయాలి. ఇదొక్కటి మా (ప్రార్ధన” - ఆని 

ధర్మారావు తన కసినంతా సున్నితమైన హాస్యంతో కలిపి వెళ్ళగక్కాడు. 

చివరి (పార్టన దేవుడికి కాదు. యువతరానికి. కొత్త రచయితలకు. అదెంత 

వరకు సఫలమైందో మన కళ్ళతో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. 

ఇక రెండో సూత్రం భావానికి నంబంధించింది. దీన్నే ధర్మారావు 

“కత, కల్పన, వరన, ఊహ అంతటికిన్నీ' సంబంధించింది అన్నారు. అప్పటి 

వరకూ సారన్షతం అంటే పండితులకోసమే పండితులే రాసింది. పద్యాల 
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కర్షాలు చెప్పటం, శ'బ్దార్లాలను చర్చించటం, సమాసాల . [బొాగసులు విప్పటం 

పీటిలో తగాదాలొచ్చి బతక పడ్యాల్లోనే ; ? తిట్టుకుంటూ విమర్శించుకోటం 

ఉఊంటూండేది. వాళ్ళ వ. అంతా ఈ వాదనలతోనే తెల్లవారింది” - అన్ 

ఆంటూ పాత్రల్లో పే సెట్టి తిట్టటం లాటివి తానూ చేశానని “శేనుగూడా 

ఈ వాదనల య. “వడ్డవాడినే' 86 _ అని ఆత్మవిమర్శ చేసుకున్నాడు. 

తాను [గాంధికంలో ఉషకాలచఏ అన్న సాహిత్య చరిత రాయటమూ, 

(గాంధిక భాషను సమర్ధిస్తూ చంపకమాల రాయటమూ వీరేశలింగం, జయంతి 

రామయ్యగార్దు సమర్థించటాన్ని కూడా [పస్తావిస్తూ తానానాడు ఆ వవాహంలో 

కొట్టుకుపోయాననీ తెలుపుకున్నాడు. అంతవరకూ ““సాహీత్యమం లే భాషను 

గురించి వాదించడమే 1పధానమనుకున్నా” రంటూ స్థూలంగా నాటి సారస్వత 

స్వరూపాన్ని చెప్పాడు. 

సారస్వతంలో |పాధాన్యం విషయానికుండాలంటూ ధర్మారావు “సార 

స్వతానికి భాష దుస్తులు లాంటిది. కోటు, చొక్కా, చీర, ఉతరీయం ఇలాంటి 

వాటితో సమానం అవుతుంది. అంతేకాని ఎక్కుువకాదు. విషయం ఆన్నదే 

అసలు మనిషి” - అని వివరిస్తూ అంతవరకూ వచ్చిన సారస్వతం ఆంతా 

దాదాపు దీర్హవాదనే అని విమర్శించారు. దీనివల్ల సృజనాత్మక రచనలు చేయ 

గల చేవ ఉన్నవాళ్ళు కూడా దాన్ని మర్చిపోయి “తెలుగుతల్లి ఒంట్లో ఉన్న 

ఎముకలన్నిటినీ విడదీశారని, ఆ ఎముకల వంకరటింకర అన్ని టిసీ” *నిరూ 

పించటంిలోనే కాలం గడిపారని తేల్చారు. అందుకే సారస్వతానికి ఆధివృద్ది 

ఆగిపోయిందని కారణాన్ని విశదీకరించారు. 

పుస్తకానికి విలువ తెచ్చేది [పజలకు లాభం ఇచ్చెదీ అందులోని 

వషయం అన్నది ధర్మారావు దృశాభి|పాయం. ఇదే అభి పాయం నవ్యకవు 

లకు కూడా ఉంది. ఏ _ప్మకియను చేపట్రినా - రూపానికే ఆనాడు విలువ ఇచ్చా 

రని వీరి ఆరోపణ. మనకు మొదటి [వాతగాళ్శ్ళందరూ పదాలు నోటపాడూండే 
వాళ్ళేనసీ వాను విషయానికే పాధాన్యం ఇచ్చారు కాని భాషకు కాదనీ నంద 

ర్భాన్ననుసరించి సామెతలు వాడారనీ అవి (వజలకు బోధవడేటటు ఉండేవసీ 

అవే నిజమైన సారస్వతపు తొలిదినాలని దర్మారావు ఇహ. [(కమంగా 

భాషాంతరికర ణలొచ్చి సంస్కృతం క టూ - సంస్కృతం టస్సా వచ్చింది, 

తెలుగుతనం చచ్చింది. అప్పుటికీ తెలుగుతనాన్ని పట్రైనిలి పినవాళ్ళున్నారంటూ 

పాల్కురికి సోమన, పోతన్నలను స్యరినూరు. వీళ ఎకు నాటి సంస్కృత కవులు 

పుట్టగతులు లేకుండా చేయటానికి కారణం వీళ్ళతో తెలుగుదనం ఉండడం- 
అది వాళ్ళకు సరిపడకహోవటమేనని నిమూపించాడు. ఆప్పకవి బయట పెట్టక 
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పోతే పోతన్న బాయ్కాట్ లో రహస్యం తెలుగు సాహితీలోకానికి తెలి సేదేకాదని 
ఆభిపాయపడుతూ పాత తెలుగు కవిత్యంరుచి ఎలాటిడో తెలియకుండా 
పోవటానికి ఆనాటి సాహిత్య హిట్లర్, సారస్యత ముస్ఫో లినీలలాంటి సంసృత 

పండితులే కారణం ఆని ఖచ్చితంగా తేల్చాడు. 

భాషాంతరీకరణాల వల్లే యతి పాసల జమిలి నం కెళ్ళూ, పాదవూరణల 

బరువులూ, ఉద్యత్, స్పురత్లాంటివీ, ఆరం లేకుండా ఉపయోగించే ఉవ 

సర్షలూ, పడిక ట్టు రాళ్ళ ”ఏది బండలు తెలుగఏతటో దిగుమతి అయ్యాయి. దీపంతో 

కూటు సీడా తెలు గసకొచ్చిపడింది. చః మేకు బందిల మధ్య తెలుగు ఇరుక్కు. 

పోయింది. విషయం ఉరిపోనుకుండి. ఆలాగే ఆసవ్యామెన  కవిసమయాలూ._ 

కావ్యసూ!తాలూనూ. నాడున్న నాహిత్య నియమాలు తెలుగుతనం విరియటా 

నికి ఆటంకాలయ్యాయంటూ; “మన ఆభివృద్దికి దారి చూసించేవి, ప్రజలు 

అనుసరించేలాంటివి అలాంటి నియమాలు ఉండవలసిందే"క7? _ అని నియమా 

లలో తార త మ్యాన్ని చక్కగా వివరించాడు. తెలుగులో తెలుగు సాహిత్యాన్ని 

చూవటం జరగలేదనీ ఆంతా సంస్కృత సంప్రదాయాల మూసపోతవర్హ నలూ, 

అరిగిపోయిన క వివర్ణనలతో సంస్కృతానికి తెలుగును బానిసగా చేసిన నాటి 

సొపాత్యకారులమీద తన ఆ/గహం వెళ్ళబుచ్చాడు. 

ధర్మారావు తన వాదనకు ఆసరాగా తమిళ సాహిత్యాన్నీ - సాహితీ 

వేతలనూ తీసుకొచ్చి ఆ విధంగా నన్నా తెలుగు సాహితీవేత్తలు సోగక పోవ 

టానికి కారణం తెలుగు చెప్పేవాళ్ళకోసం సంస్క్భతంకాగడాతో వెతికే ఆంధ 

విష్ణువులు మనలో ఉండటమేనని అంటాడు. తన అభిపాయాలతో సాహిత్య 

చరితను కొంత కుప్తంగా వివరించాడు ధర్మారావు, వాఖ్యాత లు సహితం 

కవుల జీవనాడిని సరిగా పట్టుకోలేకపోయారసీ; హోరంలో సూలే చూళారు కాసి 

సాగిన సూత్రాన్ని పసిగట్టలేక పోయారసీ బాధపడ్డాడు. విమర్శకులందశూ 

మెల్ల చూపు వారేననీ, పాఠకులన్నా మంచి వాచకం కల వాళ్ళా అంట, వాళ్లా 

నత్తినోఖ్లవాళ్ళాన్ అందుకే నాడు కవులు తమ ఇష్టా రాజ్యాన్ని చలాయించా 

రన్న అభ్మిపాయాన్ని తెలిపాడు. నాయికలని దింపిన ట్రై కవిత్వాన్ని కూడా 

శృంగార చష్టలలోకి దింపి, కఖాశాస్త్రంలో చూసిన ష్టై కవిత్వాన్ని గూడా బంధా 

లలొకి దించి చివరకు సీళ్ళాడించక తప్పక, ఒక మత్తేభం కడుపున నాలుగు 

పిల్హలు పుడితే, మరొక శార్దూలానికి ఆరు పిల్లలు పుట్రిస్తూ కవితను నానా 

తమా వటించారన్నాడు ధర్మారావు. దీనివల్ల కలిగిన “లాభాన్ని అంచనా 
' వేస్తూ 'ఆంధకవిత మంటే అసహ్యం కలిగేటట్లు చేశారని” ఖరాఖండిగా 

చెప్పాడు. (పేజీ 219, కొత్తపాళీ 
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నాడు కవిత్వంతో ఇరికించిన కుకవినింద ద్వారా కవులు ఆత్మస్తుతీ_ 

సరనిందలు చెయ్యటం ఆరంభించారు. వాళ్ళ దృష్టిలో విశ్వ్యశేయన్సు అంకే 

[పజలకున్న కష్టాలు తొలిగేలాగానూ, వాళ్ళకు సౌఖ్యాలు కలిగేలాగా నూ 

కావ్యాలు రాయటం కాదు. కావ్యం చివరలో ఆయురారో గ్యెశ్వర్యాభివృద్రి ఇడి 

చదివితే కలుగుతుంది అంటూ మొక్కు... తీర్చుకోవటమే. 

ధర్మారావు దృష్టిలో కవి పజలలో, [పజలతో, [1పజలకోనం (బతకాలి. 

(పేజి 180, నాల్గవ ము[దణ, కొత్తపాళీ. తెలుగు సంస్క్ఫ_తి, తెలుగు గడ్డ 

యుగయుగాలనుంచి వచ్చిన తెలుగు విజ్ఞానమూ తనకిచ్చిన శ క్రితో లో “తెలుగు 

కవి తెలుగు (పజల జీవితంలో ఉండి (వాయాలి.” ఆ జీవితానికి వికాసం కలి 

గిస్తూ దానిని అభ్యుదయ మార్గంలో నడిపించడం [పతి |వాతగాడి |పధాన 

మయిన ననిగా ఉండాలని ధర్మారావు గట్టిగా నమ్మాడు. అలాటి విషయమే 

ధర్మారావు పాళీకి కటిన రెండో దారహ్పోగు. ఈ దారప్పోగుతో వెనకచూపున్న 

రచయితల మెడలకు ఉరిపోశాడు. 

ధర్మారావు అభ్మిపాయంలో వస్తువు-రీతులకు సమన్వయం ఉండాలన్నది 

(ప్రధానాంశం. దీన్ని వివరించటానికే కొత్తపాళీ రాశాడు. పాతను సమూలంగా 

నాశనం చేయాలన్నది ఏరభ్మిపాయం కాదనీ, ,పస్తుతానికి అవసరం లేనిదాన్నే 

వదిలించుకోవాలసీ అంటారు. అదేవిధంగా వస్తువును అందంగానూ వాస్తవం 

గానూ తగిన తాత్విక పునాదితోనూ తీర్చిదిద్దాలన్న అభి[ప్రాయాన్ని వ్యక్తపరు 

స్తాడు. అయితే కేవలం దీతివాదులుగా కొందరు ఆనాడూ ఈనాడూ సాహిత్య 

రంగాన్ని కలుషితం చేస్తున్నారు. అలాగే కేవలం వస్తువాదులు కూడా శుద్ద 

నినాదాలను దింపుతున్నారు. ఆటు శుద్దకళావాదంగా ఉన్నా, కేవలం 'నర్యేజనా 

స్సుఖినోభవంతు'లే కవిత్వమని అన్నా ధర్మారావు దృష్టిలో తప్పే. [ప్రయోగాల 

గారడీలో పడిన కొందరు అత్యంతాధునికులను ఆనాటి కవిత్వాన్ని సీళ్ళాడించిన 

వాళ్ళతో జమచేయవచ్చు. (పయోగం అన్నది జనోపయోగంగాను వారి హృద 

యాన్ని పట్టుక ఆడించెదిగాను ఉండాలేతప్ప మెదడును పట్టుకొని ఊపించే 
దిగా ఉండకూడదు. 1పయోగం కోసం ప్రయోగంగా ఉండడం సాహిత్యానికి 

పుట్టిన కుక్కమూతిపిందె. ఈ అభ్మిపాయాలన్ని టిసీ కొత పాకీ చివర “గిటు 

రాళ్లు .... వా9త....రోత ” అన్న కొతపాటలో వివరించాడు. 

వస్తువు మారినప్పుడు రీతి మారవచ్చు. రీతి దానికది ఎప్పుడూ మార 
కుండా ఉండేది కాదు. ఈ రెంటి మధ్యా ఉండే వైరుధ్యం పదునాతూ 

రావటంతో రీతి మారటం జరుగుతుంది. వస్తువు ఎప్పుడూ చలనంలో 



25. అమెరికాలోని కొన్ని తెగల్లో ఊరి ముందు లింగాకారం కర్రా, 
యోనిలా వంగల కరా ఉంటుంది. 

26. ఆఫ్రికాలో బుష్ మెన్ తెగ రాళ్లను (స్త్రీ అంగాలుగాను, 
చెట్టును పురుషాంగాలుగాను భావించి పూజిస్తారు, 



Fan 

27. “ఇజరేనా” దేశంలో (పయాపస్ పూజ. పురుష జననాంగం 
కేకులను స్త్రీలు మొకూ_గా చెలించడం. Sy లా వ 

వ్ 

క But 
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28. క ఎత్తయిన స్తంభాలు, టవర్స్, “చర్చీలు, మసీదులు, 
గుళ్ళు. - విటి నిర్మాణాలన్నీ హ్రీ, పురుష జననాంగ చిహ్నాలే. 
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ఉంటుంది. అంటే మార్పుకు గురౌతూ ఉంటుంది. అభివృద్ది దిశగా మారటంలో 

ముందుంటుంది .కికి దీన్నిబట్టి చూసినా వసుపుకున్న (ప్రాధాన్యం _ వసువూ 

రీతీ ఆంటే ధర్మారావు పరిభాషలో భావం . భాషలు ఎలా చెట్టావట్టాలెసుకుని 

వెళ్ళాలో అర్హమవుతుంది. వస్తువుకు విడాకులిచ్చి రీతి |పధానం కావటం 

ముఖ్యంగా కళారంగంలో దాని నాశోనానికే దారి తీస్తుందని మార్క్సిస్టు శాస్త్ర 

వేత్తల ఆభి|పాయం. సాధారణంగా బూర్జువా రచనల్లో వస్తువు రీతి మీద 

ఆధారపడుతూండటం చూ హూంటాల '_పజేమళ ప నిరభ్యుదయకర మెందీ 

ఆయిన విషయాన్ని అందమెన రీతిలో కళాత్మకంగా సృష్షిసూ మానవుల 

త లల్లో దూర్చుటమన్న మాట.క9 దీన్ని ధర్మారావు నిరసించటమే కాదు తన 
కొత పాక్లో తూర్ప్చారపట్టాడు. 

మూడు సంవత్సరాల మౌనం, నిరంతర పఠనం, తోకపరిశీలనం 

ధర్మరావు నడకను, గొంతును పూర్తిగా మార్చివేశాయి. కొత గొంతుతో పల 

కటం ఆరంభించాడు. కొత చూపుతో రాయటం మొదలెట్టాడు. వశామి త 

దారా కొ తపాళీ చేపట్టాడు. తన సాహిత్య జీవితంతో మార్పుకు నివాళు 

లెతాడు, 

సాహిత్య మొదొ్క్రరాలు 

రచయిత తాను రాసే పతి రచనకూ ముందు ఇది తానెవరికోనం 

రాస్తున్నాడన్న దాన్ని మనసులో ఉంచుకుంటాడు. ఆ రచన తానాశించిన 

పాఠకుల్లో ఎలాంటి [పభావాన్ని కలిగించాలో ఆంచనా వేసుకుంటాడు. అప్పుడే 

అతడి బాణం గురిని తాకుతుంది. సత్సలితాలనిస్తుంది. 

ధర్మారావు బుద్ది పధానంగా సాహిత్యం వైపు (పసరించేది. వారు 

రాజకీయాలు రాసినా, సామాజికాంశాల మీద విమర్శలు చేసినా తప్పకుండా 

అవకాశం చూసుకుని సాహిత్యాంళాలను కలగల్పుతూంటారు. వారి తత్వం 

[(పాచీన సాహిత్యాన్ని కొత్త చూపుతో చూడాలని. ఇతర దేశసాహిత్యాంకాలలో 
వచ్చిన కొత అందచందాలనూ, భావాలనూ మన సాహిత్యానికి కూడా అమే 

లాగుంపే అలంకరించుకోవాలన్న తపన ధర్మారావు చేసిన (పతి కృషిలోనూ 

కనిపిస్తుంది. 
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భావకవిత్వం దేశాన్ని ఊపెిసున్న కాలంలో యువకుల్లో పాతదంతా 

రోత సాపాత్యమన్న అభ్మిపాయం ఉందని ధర్మారావు అభ్మిపాయపడి అది 

తప్పని హెచ్చరించాడు. దీనికి విచారణ దినం ఆనే ఖండికను ఉపయోగించు 

కున్నాడు. ఈ విధంగా యువకులు [పబంధాల నూర్చీ, 1పాచీన సాహిత్యాన్ని 

గూర్చి ఎందుకు అలసత్వం చూపిస్తున్నా కో అర్థం చేసుకుంటే తప్ప తగిన 

వైద్యం సాధ్యం కాదని అనుకున్నాడు. ఆ దిశగా సాగిన పరిశోధన వల్ల 

తేలిందేమంచే |పాచీన |ప్రబంధాలకు వచ్చిన వ్యాఖ్యానాలన్నీ కొత తరం 

యువకులను తప్పుదారి పట్టించేవిగా ఉన్నాయనీ, అసలు కవి భావనను 

వ్యాఖ్యానాలు పట్టుకోలేక పోగా గురికి బెతెడు ఎడంగా అవి ఉన్నాయనీనూ. 

ఇప్పుడు ధర్మారావు పని తేలికయింది. లోపం తెలిసింది. ఎవరిదో? 

అదెక్కడుందో కూడా బోధ వడింది. వెంటనే దాన్ని సరిదిద్దాలని _ పయత్నం 
ఆరంభించాడు. ఆ కృషిలో భాగమే ఈ “సాహిత్య మొర్మ్కొరాల'” వ్యాసాలు. 

ధర్మారావు సాహిత్యాధ్యయనం చేసినప్పుడు కేవలం వాటి మీద వపత్య 

యంతోనే కొనసాగించాడు. వ్యాఖ్యానాల మంచి చెడ్డలను పట్టించుకోలేదు, 

ఆప్పటికొచ్చినవి కూడా వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టదగ్గవే. కానీ కాలం గడుసున్న 

కొద్ద తెలుగు దేశంలో విభిన్న సాహిత్యోద్యమాల రుంరు వీస్తున్న కొద్ది 

(పాచీన సాహిత్యం మీదనే బాక్ట్లు ముందు ధ్యజం ఎత్తటం గమనించాడు. 

వ్యాఖ్యానాల వరళీ _ అవి కలిగిస్తున్న దుష్ప్రభావాలను తలచుకొని ఆప్పుడు 

బాధపడ్డాడు. ఆందుకే “ఈ వ్యాసాలు పండితుల కోసం |వాసినవి కావు. పూర్వ 

కవుల పరిచయం బాగా వున్న పాఠకులకోసం రాసినవీ కావు. 1పబంధాలకూ,_ 

(ప్రబంధ కవులకూ కొంచెం దూరమున్న వారికోసమే |వాశాను” _ అంటూ 

మొదలెట్టాడు. నేటి యువకుల సాహిత్యాఖిమానం గమనించి “చూసూ వుం'కే 

మరికొన్నేళ్లలో ఈ కవుల సపేరులూ, కావ్యాలూ ఆన్నీ విస్మృతిలో పడిపోతా 

యనిపినూంది. ఆలా జరగటం మంచిది కాదన్న అభిపాయం కొందరితో 

పాటు నాకూ వుంది” - ఆని తన బాధ్యతను సాహిత్యకారుడిగా గు రించాడు. 

కాగడా, జనవాణి ద్వారా (పచారానికి వూనుకున్నాడు. అవన్నీ 1961 లో 

పు సక రూపంగా వచ్చాయి. 

ఇంచుమించుగా ఈ శతాబ్ది (పథమ పాదం గడిచేవరకూ |పధానంగా 

సాహిత్య సమీక్ష ఆంతా పద (పయాగం, కల్పన, వర్ణన, ఛందోలంకారాలు, 

వ్యాకరణ విధేయాలా? అవిధేయాలా? అన్న దృష్టితోనే సాగింది. అంతకు 

వూర్వుం కేవలం శబ్ద సాధుత్వాసాధుత్వ జిజ్ఞాసా పూర్వకంగానే సాగింది. అంతే 

కాసి ఆలోచసన-మృతాన్ని ఆవిష్కరించే [ప్రయత్నం ఎంత మ్మాతమూ సాగలేదు. 
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సజీవమైన భాషా సాహిత్యాలకు నిరంతర పురోగమనం అనివార్యం 

అన్న విషయం ధర్మారావు గురించక పోలేదు. (పేజి 148). అయితే పురా 

వస్తు (పదర్శనశాలల్లో గతకాలపు జనజివన సంస) గ్రాఫకులు _పదర్శిత మైనా ఆ 
విషయాలప ట్ర అభిరుచి ఆస క్రి లేకపోతే పూర్తిగా అవి అవగాహన కావు. 
అందువల్ల తెలిసిన వాళ్లు చెప్పడం, వ్యాఖ్యానించడం అవసరం. ఆ దృష్టితో 

ధర్మారావు మన |పబంధాలలోని వర్ణనల జొచిత్యానాచిత్యాలను తెలుసుకునే 

విధానాన్ని ఈ వ్యాసాల ద్వారా అందించాడు. 

దాదాపు అన్ని సాహిత్య (ప్మకియల్లోనూ ఈ శతాబ్ది మొదటి రెండు 

దశాబ్దాల్లో నవ్యతా దృక్పథం కాలూనిన క్రై సాహిత్య వ్యాఖ్యానంలోనూ నవీన 

దృక్పథం బయలుదేరింది. ఇందుకు కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి కవిత్య తత్వ 

విచారం |పోద్బలమై ఉంటుంది. 

రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణశర్మ వంటి విమర్శకులూ, వేటూరి _పభాకర 

శాన్ర్రి వంటి పరికోధకులూ పాతల మనోవిశ్తేషణం, మానసిక విపర్యదశలూ 

విశ్లేషించి చూపే విమర్శలతో |పాచీన సం|పదా యాన్ని పరిపుష్టం చేశారు. 

ధర్మారావు ఈ సాహిత్య వ్యాఖ్యానాలకు వూనుకోవడానికి పూర్వరంగం 

చక్కగా నిర్ణశితమై ఉంది. రచనలో సారళ్యం, స్పష్టత, సంభాషణ లి 

తిరుపతి వెంకటకవుల కధలు గాధలలో కన బడ్డాయి. 19040 కే చెళ్ళపిళ్లవారు 

వివిధ ప్మతికలలో [పాస్తావిక విషయాలు ఎన్నో రాశారు. అయినా వీరి 

దృషి ఎక్కువగా భాషాపయోగాల -పెనే నిలిచిందని చెప్పాలి. 
బాహ్య స్వరూప విశెషణం కాకుండా అంతరంగంలోని పవృత్తులను 

బట్టి కధాగమనంలోని అందచందాలు ఏ విధంగా స్ఫుటమవుతున్నాయో పరి 

శీలించే (పయత్నం ధర్మారావు చేసినట్టు ఈ సాహిత్య మొర్మొరాల వ్యాసాలు 

సాక్యుమిస్తున్నాయి. 

వీటిని పరిశీలిస్తే ఇంకొక విశేషంగూడా కనిపిస్తుంది. సుమారు వెయ్యేళ్ళ 

తెలుగు సాహిత్య చర్మితలో (పబంధ యుగం అక్షరాల సాము గరిడీలకు 

అంకురార్పణం చేసిందనీ, కవికి కావలసిన (పతిభ, అభ్యాసం, వ్యుత్చ్ప తి 

మొదలైన వాటికి (కముకమంగా |పాధాన్యం లేకుండా పోతూ వచ్చిందని 

సాహిత్య విమర్శకుల్టో ఒక అభిపాయం ఉఊంది. స్వోపజ్జత కన్నా అంధాను 

కరణానికి, భావపుష్షి కన్నా పదాడంబర పటాటోపానికీ, వైశద్యం కన్నా 

గూఢ పదవిన్యాసానికి [1పబంధకవులు |కమంగా మోహితులవుతూ వచ్చారనీ 

పశులవుచూ వచ్చారనీ |పచారం ఉంది. అందువల్ల _పబంధాలనగానే ఓక విధ 

మైన వైముఖ్యం, పెదవి విరుపూ ఈ తరంళో ప్రబలకుండా, చూడగలిగిన 
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నేర్పుండాలేకానీ రసపోషణ, కవితాశిల్పం, భావనిరూపణం, విషయచ్నితణం 

మొదలైన వాటితో కూడా మెరుపులు చూడవచ్చని చూపుతున్నాడు ధర్మారావు 

ఈ పదిహేను వ్యాసాల్టో స్థూలంగా మొదటి ఆరు వ్యాసాలు పద 

పయోగ వై చితి ద్వారా భావుకతా రామణీయక తను నిరూపించే పయత్నంగా 

భావించ వచ్చు. 

శబంకాదు అర్థం (పధానమంటూ దృష్టిని మళ్ళించేది తాతామనుమల 

సమీష్. 

ఎనిమిదో వ్యాసం సాహిత్యంలో వాసవికత ఎలా (పతిబింబించాలి ఆనే 

అంశాన్ని |పతిపాదిస్తుంది. 

తొమ్మిది నుండి పదిహేను వరకూ సమర్థడెన కవి ప్యాతచ్నితణలో 

చూపదగిన ఉపజ్ఞను నిష్కర్ని 9చేవి. అయితే ఆంధ కవితాపితామహుడన్న 

వ్యాసం మాతం వీటి పరిధి నుండి బయటికొస్తుంది. 
ధిర్మారావుకు విజయవిలాసం తర్వాత బాగా నచ్చిన పబంధం పారి 

జాతాపహరణమనవచ్చు. అనేక సందర్భాలలో దీనిలోని (పత్యేకతలను వివ 

దించాడు. సాహిత్య అకాడమీ వారు (పచురించిన సరసమైన వతుల్లో దీనికి 

సంపాదకులుగా ఉండి చక్క-సి పీఠికనూ రాశాడు. పీటన్ని టిసీ మించి దీసికి 

“భావపకాశిక' అన్న వ్యాఖ్యానాన్ని సమదర్శిని ప్మతికలో నాడే రాసి ధారా 

వా హికంగా (పచురించాడు కూడా. కొందరు విమర్శకులూ, వ్యాఖ్యాతలూ ఏవో 

సూత్రీకరణలు చేస్తూంటారనీ దానివల్ల పాఠకులందరూ అవి మనసులో ఉంచు 
కునే చదవటం ఆరంభించటం జరుగుతూంటుందని ఆంటూ దానివల్ల నష్టం 
ఉందన్నాడు. ఎలాగంటే “ముక్కు. తిమ్మనార్యు ముద్దు పలుకు” అనటంవల్ల 
పఠితలు ఆ పలుకుల అందం చూడటానికే సిద్దమై మిగిలిన చందాలను 

వటించుకోధని ధర్మారావు ఆంటాడు. 

ఆలాటి పాఠకులకు ఇందులో పాదతాడన ఘట్టాన్ని చక్కగా వివరిం 
చాడు. సత్యభామ కోపం 'ఆనవిని (వేటువడ్డ్ష! అన్న పద్యం ద్వారా వెల్లడించిన 
తీరూ, అదే చివరకు “మదహ సి హ సగత వద్మినిగా కావటం అంచెలంచెలుగా 
ఎలా వరిణామ దశలకు గురెందో వివరించాడు. కృష్ణుడు ఆ సమయంలో 
అనునయించటానికి పూనుకోవటం సత్య _ “చేవిరిదమ్మి" (వేయుటకు నై 
యుంకించి జంకించ'” టం, ఆపెన “వామపాదంబునన్ తొలగం[దోచె. ఆన 
టాన్ని విశదీకరిస్తూ సత్యాదేవి కేవలం భరమీదడ అలిగిన ఏ ఆడదెనా చేసే 
పని మాృాత మే చేసిందన్న భావం కలిగిసాడు. కాసి కపి ఉద్దేశం ధూర 
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గోపాలుడు దోయు' ఆన్న డాన్ని “తాచి'గా మార్చాడనీ దీనివల్ల పాఠకులకు 

సత్య'పె కోపం, కృష్పుడిపె జాలీ ఎలా కలిగేలా సందర్భం కల్పించాడో 

ధర్మారావు చెప్పాడు. ఇదంతా కృష్ణుడికి పుట్టిన బుద్ది ఆని తేల్చాడు.దీనికి వాదం 

నిలవడానికి పెద్దన వరూధినీ _పవరుల ఘట్టాన్ని తెచ్చి నిలిపాడు. ఇలాటి 

చక్క-ని కవికున్న నిర్వహణా కౌశలాన్ని వ్యాఖ్యాతలు చూపటం మానేసి 

“ముద్దుపలుకని” తేల్చేయటం అన్యాయమని ధర్మారావు చక్కని తార్కిక 

జ్ఞానంతో వివరించాడు. 

ఇలాటి అన్యాయానికి గురైన మరో కవి పోతన్న. సహజ పాండిత్యం 

కలవాడు. అంటూ కవిత్యం ఏదోలా ఉంటుందిలే _ అన్న భావం పాఠకుల 

మనసుల్లో పూర్వవిమర్శకులు కల్పించటాన్ని ధర్మారావు ఈ వ్యాసంలో 
ఖండించాడు. ఇలాటి విమర్శక లక్షణాన్ని పీకు “ఆభిపాయ గుళిక లన్నారు. 

దీనివల్ల జరిగే నష్టాన్ని విమర్శకులు సరిగా అంచనా వెయ్యలేదు కానీ 

కవులకు మాతం ఎనలేని చెరుపు కలిగించిందన్నారు. వామనావతార ఘట్టంలో 

“ఇంతితై* _ అన్న దాన్గాోని రూపచి|తణను వివరించి 'రవిబింబం'- అన్నదాని 

ద్వారా నిలబెట్టిన విశ్వరూపాన్ని చెప్పి ఇంత అందంగా తులనాత్మకంగా 

చెప్పిన కవి పోతనేనని ధర్మారావు అంటాడు. అలాగే గజేంద్ర మోకషఘట్టాన్ని 
మరింత విశదంగానూ, రుక్మిణీ కల్యాణ సందర్భంగా (బాహ్మణుని గూర్చి 

ఆమె ఊహపోహల వైచితిసే చెప్తూ “స్వగతంి రాయటంలో పోతన్న చూపిన 

నేర్పుకు జోహార్ధర్పించాడు. భ క్రిరసం కుమ్మరించాడు గనుక జనం నాలుకల 

మీద పోతన్న జీవిస్తున్నాడనటం సబబు కాదనీ, ఇంత రసవత్తరంగా ఆన్ని 

ఘట్టాలూ రాశాడు కనుకనే ఆది సాధ్యపడిందంటూ దీన్ని ఆంగ్లంలోకి అను 

వాదం చేస్తే “పోతన్న కవిత్వ పటుత్వం ఇతర్జకు కూడా బాగా తెలి సేదని 

ఆశించాడు. ఇంతటి గొప్ప కవిని మనవాళ్ళు చిన్నచూపు చూడటం. తెలియ 

కుండా “గుళికలు” చేసిన అన్యాయ మేనని ఈ వ్యాసంలో వెల్లడించాడు. 

“తాంబూబంి _ అన్న పదం ఎలా వచ్చిందో కానీ దీని వినియోగం 

యావద్భారతంలోనూ ఉంది. మంచిచెడులకన్నిటా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. 

హరవిలాసంలో శ్రీనాథుడు, సమ్ముద మధగంలో అన్నీ ఆందరూ తీసుకోగా 

“నాగవల్లీ హతాలను' మర్త్యులకిచ్చాడు విమ్సువని చమత్కరించాడు. ఏది ఏమైనా 

ఆయాచాటువుల నడ్డం పెట్టుకుని ధర్మారావు “కవిత్యంలో తాంబూల” విష 

యాన్ని వివరించాడు. దీన్ని తయారుచేసే కాస్తోోక్త విధానం చెప్పాడు: 
ఉపయోగించే సామాన్హ్లనెంచుకోవాల్సిన లక్షణాలను బయటపెట్టాడు. ఇవి చెల్లు 
బడి ఆయే అనేకానేక సందర్భాలనేకరువూ పెట్టాడు. 
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కావ్యాల్లో దీని [పస క్తిని గురించి చెప్తూ చేమకూర “వీటి రహిమెచ్చ 
వలయుబో వేయునోళ్ళ”_ అన్న దాని ద్వారా ఆటు పెద్దన లాంటి వాళ్ళను 

కూడా ఈ కవి తలదన్నాడని నిరూపించాడు. తాంబూలాలూ, సరసులూ అవినా 

భావ సంబంధమున్న వాళ్ళు. పరస్పర్శాశితులూనూ. దీన్ని చాటువుల నాధారంగా 

చేసుకొని వ్యంగ్య ఘటాలను మన కళ్ళ ముందు చితించాడు. ఇక్కడే శ్రా 

అను కాక శజ్దార్జాలనాదారంగా చేసుకొని వరూధిని _ (ప్రవరుల శృంగార 

ఘట్టంలో “పామ్మంచున్ |దోచె” _ అన్న దానికి “సోకె కనుంగొనుమంచు' 

వరూధిని చూపిన దాన్నీ చాకచక్యంగా ముడిపెట్టి అర్థం చెప్పాడు. 

ఇక్క_డ కూడా ధర్మారావు చెపోంది తమాషాగా తాంబూలం విషయ 

మైనా పెద్దన చేసిన వర్ణనలో చమతాా-రాన్ని వివరిస్తూ వ్యాఖ్యాన లక్షణాన్ని 

నిర్దేశించాడు. ఇంత చెప్పిన వాడు “తాంబూలి పదావిర్భావం కూడా చెప్పి 

పంచే బావుండేది. సాధారణంగా వారి దృష్టి ఇలానే సాగుతుంది. మరి 

ఇక్క_డ ఎందుకు మానేళారో తెలీదు. 

వీరేశలింగం తన అభాగ్యోపాఖ్యానంలో (పబంధాలలోని అష్టాదశ 

వర్ణనల జాడ్యాన్ని బాగా అపహాస్యం చేశారు. వీటిమీద వారికన్నా ధర్మా 

రావుకు కసి _ కోపం ఎక్కువని “ఆంటురోగంి అన్న పదం వాడటం వల్లే 

తెలుస్తుంది. ఏరేశలింగం అన్ని వర్గనలనూ జాడ్యాలుగా చెప్తే ధర్మారావు 

“కుకవినిందనుి మాతం ఈ వ్యాసంలో తీసుకుని అంటురోగమెలాగ్రె౦దో 

విశదికరించాడు. 

పబంధ కాలంలో (పతిభ అడుగంటటానికి ఆరంభం సూచనా 

[ప్రాయంగా మొదలై ౦ది. ఒకడు చేసింది మరొకడు అంధానుకరణం సాగిం 

చడం. (పధానంగా ఈ కుకవినింద హద్దులు దాటినట్టు ఈ కాలంలోనే కనిపి 

స్తుంది. ఆంతకు పూర్వం చమత్కారాలతో చేస్తే “నిక మొదలంట కోసెదను_ 

చెప్పున కొపైద కాలతన్నెదన్”* _ అన్న తిట్లకు దిగజారింది. 
యు న్ 

నిందల కాలవాలం ఈ ఘట్టం, 

పొందటం. 

ఆత్మస్తుతీ, పర 

దీనికి [ప్రధాన కారణం రాజుల దగ్గర మెప్పు 

అందుకు తానెంత గొప్పకవో చెప్పుకోవడం ఒక మార్హ మైతే, 

ఇతర కవులు ఎంత సీచులో చెవ్పృడం కూడా మరోమార్గం. ఆశయం మాతం 

ఇతర్హను రాజు దగ్గరకు చేరనీయకుండా తానే ఆశయం పొందాలన్న తపన, 

రాజులూ దీన్ని ఒకరకంగా "పెంచారనవచ్చు. 

ఈ సందర్భంలోనే యతిిపాసల 1(పసావన వ్యంగ్యంగా ధర్మారావు 

తెచ్చాడు. ఏీటిని పరిహరించాలన్న ఆకాంక్షను (దావిడ పాణాయామంగా 

రఘునాథ భూపాలుడు చెప్పాడన్న ““యతియు [పాసయు తపృనియంత. 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎర్ర కేక 811 
మా_తమునకే”” అన్న పద్యం ద్వారా చెప్పాడు, అక్కిరాజు ఉమాకాన్తం కూడా 
నేటి కాలపు కవిత్వంలో యతి|పాసలు వద్దని చెప్పాడు. దీన్ని ధర్మారావు 
చూసే ఉంటాడు. అందుకే ఆ అభి[పాయాన్ని సమర్థించాడు. 

ఇక్క_డ కూడా చేమకూర (ప్రస్తావన తెచ్చి చాలా హుందాగా సరసంగా 
““ఏగతి రచియించిరేని సమకాలము వారలు మెచ్చరేగడా'” _ ఆంటూ అది 
తన బాధో _ సమకాలీన రచయితలు చేస్తున్న తప్పును ఎ తి పొడవటమో 

తెలియకుండా చెప్పి (వ్యంగ్యంగా) ఆ వర్ణనా ఆయిందనిపించుకొన్నా డని 

ధర్మారావు వివరించాడు. ఇదో అంటురోగంగా [మారి “వర్ణన వర్ణన కోనంిగా 
మారిపోయిన దానికి బాధను వ్యకం చేశాడు రచయిత. 

(ప్రపంచంలో అనేక వృత్తులున్నాయి. అన్ని పొట్ట నింపుకుని జీవించ 

డానికే. కాని కొందరు అలాటి వృత్తుల్లోవాళ్ళతో సరసాలాడారు. నిజంగా 

చూ సే పిల్పికి చెలగాటంలా దాన్ని మనం భావించవద్చు. కానీ వాళ్ళు ఇలాటి 
వాటిని (పతిదినం ఎదుర్కోోవటంలో డకా్కా_మొక్కిలు తిని ఉంటారు. మొదట్లో 

ఈ సరసాలకు కోవం వచ్చి ఉన్నా |కమంగా తమ వృత్తి నేర్పే ఓర్పే 

వాళ్ళను నవ్వుతూ జీవిస్తూ తమ మీదే హాస్యం పన్నుకుంటూ ఉండేలా చేస్తుంది = 

రాటుదేలిన తర్వాత ఆ సరసులకు |వతిజోదులుగా నిలబడే ధైర్యాస్ని ఆ 
జీవితం గతుకులే నేర్పుతాయి. “ఆ కాలంలోని సంఘమూ, దాని లక్షణమూ, 

ఎలాంటిదో ఊహించవలసిందేకదా” (పేజి లెక అంటూ పూలబజూారు సరసా 

లన్న వ్యాసాన్ని మొదలెట్టాడు. ముందే శృంగారం తప్ప మరోటి వెదికినా 

కనబడని ఒకానొక గతకాలపు సావమూజబిక విలువల మధ్యకు పాఠకుటణ్ణి విసి 

కెళ్ళాడు ధర్మారావు. 

అక్కణ్ణించి కావ్యాల్లో పుప్పలావికావర్ణన తీసుకుని కవుల వర్ణనా 

సౌందర్యాలను కుమ్మరించాడు. ఈ కాలమూ (ప్రబంధ కాలమే. శబ్దాలకుం డే 

ద్వంద్వార్థాల నాధారంగా చెసుకుని సరనులాడే సరాగాలిపి. పూలమ్మే స్రీలు 

కూడా దినికి కళ్ళల్లో నిపులూరుతున్నా మొఖానికింత నవ్వు పూసుకుని 

“శరుకు సవాశేరు' లా సమాధానమిస్తూ బతుకులెళ్ళమార్చటం “స్త్రీలను దేవతల 

లాగా గౌరవిసామన్న సభ్య సంఘంలో _ ఇంటి దానిని వంట బానినగా 

చూస్తుండడం లేదా” (పేజి 60) - ఇదీ ఆలాటిదేనని ఆంటూ సమాజం ముక్కు... 

గుద్ది నిజం బయట పెడ్తాడు.నాటి పాలకులను తెరలు చించి చూపిస్తాడు. ఇంత 

లోనూ చేమకూర “పాయపు గాయకుల్ వెలనెపాలన నెగాదిగ జూడ _ఆన్న 
పద్యం ఎతుకుని ఆందులో (ప్రతిపద చమత్కారాన్ని వివరించాడు. ఇందుతో 

వచ్చే “ఏరుుతలౌరా'ి అన్న దాన్ని పండితులు కాదన్నారని ఆంటూ యామినీ 
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పూర్ణ తిలకా విలాసంలో చెళ్ళపిళ్ళ సరసకవి “పేర్పుంగెంపులు” అన్న (పయో 

గాన్ని తెచ్చి చూపాడు. *ఏరటంి అన్న దాన్ని సాధించాడు. ఇందులోనూ 

శబ్దారాల సమన్వయం ద్వారా చేమకూర కవి ఎలా ఈ వర్ణనను చేశాడో 
రచయిత మనకు వివరిసాడు. 

దేవులపల్లి కృష్ణశాశ్రి కూడా 'పుష్పలావికలు” అన్న వ్యాసం రాశాడు. 

ఆయితే అందులో వారు అమ్మేవారు _ కొనేవాశ్ళ జీవితాలను ఆలా చేసిన 

సంఘం మీద కొన్ని చురకలు అంటిస్తూ పోయాడు. 

భావం వ్యక్తి కరించటానికి భాష. భావవ్యకీకరణలో ఆంగికాభినయం 

కూడా సాయపడుతుంది. తన భావాన్ని ఆగకుండా వ్యక్రికరించే సందర్భంలో 

భావ సూతం తెగినందువల్ల గాసి, అతనికే ఆ భావం స్పష్టంగా తెలీనప్పుడు 

గానీ, మాట తొ|టుపడటం _ అంగికాభఖినయం నట్టుఫడటం జరుగుతుంది. ఈ 

మధ్యలో విరామం ఇతర్హకు తెలీదు. ఆది ఆ వక్తకే తెలుస్తుంది. క్షణాల్లో పని 

ముగుస్తుంది. ఆయితే ఈలోపు అతడు ఒక పదాన్నో, ఒక వాక్యాన్నో, ఒక 

చెష్టనో చేసాడు. ఇదే అతడికి అలవాటుగా మారుతుంది. అదే ఊతపదంగానూ 

ఊత చేష్టగానూ అతని పాలిటికి స్థిరమౌతుంది. ఇది అతడికి చాలా ఆవశ్యక 

మైనా ఎదుటివాళ్ళ్శకు వ్యర్హమైందీ ఆనవసర మెంచీనూ. 

ఇలాటివి కవిత్వంలోనూ చూస్తాం. యతిపాసల బిగింపు కోసం, 

కిట్టింపు కోసం వీటి అవసరం అప్పుడప్పుడు కవులకు ఆవశ్యకమౌతుంది. 
పద్యం ఆర్థం తీస్తున్నప్పుడు నిజంగా ఆ పదం ఉండనవసరం లేదనే భావం 
కలుగుతుంది. తో, తోడ, మెయి,తొట్టు, లసత్, విలసత్, (పాంచత్, రాజత్ 

(భాజత్, వంటివి నన్నయనుండి ఆరంభించి దాదాపు అందరి కావ్యాల్లో ఇవి 
కనిపిస్తాయి. ధర్మారాను వీటిని తీసికొని “మనవారు ఆ వ్యర్థ పదాలకు ఏదో 
ఆర్థం చెప్పి సమర్థించడానికి యత్నిసారు” (పేజి 78) ఆని అంటూ దీనివల్ల 
వ్యాఖ్యాతలు తప్పు దారిపట్టి అవి రాయనని ఫీష్మించుకున్న కవుల్లో కూడా 
ఆలాశివే ఉన్నాయన్న భావంతో కొన్ని పదాలకు పొరపాటు ఆరాలు 
చెప్పారంటూ చేమకూర వ్యాఖ్యాతలను ఉడాహరించారు. “రమా_హేలా 
కలావాసమెి అన్నదాన్ని తప్పుగా వ్యాఖ్యానించారసీ దానివల్ల “హలా? 
అన్నది వ్యర్థపదమనిపించవచ్చసీ ఆన్నాడు. అయితే హేలా అంటే పార్వతి 
అన్న ఆర్థం తీసుకుం టే “లక్షి, పార్వతి, సరస్వతుల” కు ఊనికిపట్టు అన్న 
భావం కవిదంటూ ధర్మారావు వివరించాడు. 

దీనికి వ్యాఖ్యాతలకన్నా “ఆటువంటి అభ్మిపాయాలకు దారి కల్పించిన 
మన మహాకవృల (రచనలు గురించి దుఃఖించడం న్యాయం. - అని ధర్మారావు 
బాణం విమర్శకులనొదిలి కవులపై వదిలాడు. ఈ బైరాగి చిట్కాల వల్ల . 
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కవిత్యధార సాగవచ్చేమో కానీ కొన్ని నిజాలు మాతం మరుగునపడే |పమాడ 

ముందని భావి వ్యాఖ్యాత లను హెచ్చరించాడు. 

“భోగకాంత నిర్ణయం” _ అన్న వ్యాసంలో కవి, పండితులతో ఎవరు 

గొప్పని సామాన్యులు నిర్ణయిస్తారో వివరించాడు. ఆ సామాన్యులకు |పతినిధిగా 

'భోగకాంతి ను ధర్మారావు స్వీకరించాడు. |పాచీన చాటువుల ఆధారంగా 

చెప్పే కథ దినికాధారం. దండి, కాళిదాసుల వర్ణనల తారతమ్య పరిశీల న- 

కబ్దాల ద్వారా చమత్కారం సాధించగా దాన్ని ఆలంబనంగా చేసుకుని సాగిన 

రచన ఇది. దండి భోగకాంతను 

క “తూర్తమానీయతాం చూర్ణం 

పూర్ణచం|ద నిభాననే' 

అంటూ సున్న మడిగాడసీ, 

కాళిదాసు 

“పర్ణాని న్వర్గవర్ణాని 

కర్ణాంతాయత లోచనే” 

అంటూ ఆమెనే ఆకులడిగాడసీ చాటువు. భోగకాంత ముందు కాళిదాసుకే 

ఆకులిచ్చిందిట. అక్క_డ ధర్మారావు వ్యాఖ్య అందాలు చిందింది. ఒకటి : 

దండి ఆమె వూర్తి మొఖం వర్ణించాడు. ఆందులో గొప్పలేదు. కాళిదాసు ఆమె 

మొఖం ఆనే ఆంగిలోని అంగం కన్నులను “ఆకర్షాంతాయత లోచనే” ఆనటం తో 

ఆమెకు వచ్చిన [ప్రశంసకు ఆమె స్పృహ తప్పింది. అంత అందమైన కన్ను 

లకు తగ్గ కరాలు, వీటికి సరైన నాసిక, చక్కగా అమరిన పెదవులు ఇవన్నీ 

లోచనాల ఆంచనాతీ* మిగిలినవీ వర్షించి నట్రై భావం. ఇది ధర్మారావు భావించ 

లేదు. కాసీ *కాలాభాసలంి గా దండి చేసిన వర్ణన “పూర్ణ చంద నిభానని అనీ, 

కాళిదాసుది కవిచూపు కనుక “కర్ణా్థంతాయతలో చనాలు” కనిపించాయని అందు 

వల్ల శాస్త్రజ్ఞుడు అందం విరిచి నిజం తెలుసుకొంటాడే కాని భావుకుడుగా అను 

భవించలేడన్న భావం ఆమెకు కలిగి ముందాకులు కాళిదాసు కిచ్చిందని ధర్మా 

రావు వివరణ. ఈ సందర్భంలో ఆనాలోచితంగా ఏీరు[గాంధిక రచన" సాగిం 

చారు. బహుశా వ్యంగ్యంగా ఉంటుందని రాశారో లేక విషయం _ రీతిని 

సంతరించుకుంటుందన్న సూక్తి ప్రకారం వారికి తెలియకుండానే ఆభాష 

వచ్చిందో తెలీదు (పేజి రిశ రండో పేరా. 
పె వివరణకు తోడు ధర్మారావు దండి వాడిన శ్లోకపాదంలో మూడు 

(ఆణాలు) 'ణిలు ఉన్నాయనీ కాళిదాసు శోక భాగంలో నాలుగు (ఆణాలు) 

'ఆ'లు ఉన్నాయనీ ఆమె వెలయాలు కనుక డబ్బును చూస కాళిదాసుకు 



తె14. తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

ముందిచ్చిదంటూ శజ్షాలనాధారంగా చేసుకుని చమత్కారం చూపాడు. 

ఇందులో భోగకాంత నిర్ణయం అంటే ఎవరు భోగకాంత అని నిర్ణ 

యించటం కాదు. ఆమె చేసిన నిర్ణయమని వ్యాసోద్దేశ ౦. 

కాలం మారుతోంది. సమాజంలో పెట్టుబడిదారి దశ వచ్చింది. పారి 

.ామిక విష్టవంతెచ్చిన శాస్త్రవిజ్ఞానం పజలను వా_స్రవికతవై పు చూపుమరళల్చేలా 

చేసింది. ఈ వా సవికతను కళలూ _ సాహిత్యంలో కూడా వెతకటం కొత్త 

తరం చేస్తున్న వని _ దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పాత కొత్త తరాలకు తాత- 

మనుమలను (ప్రతినిధులుగా భావించి ధర్మారావు సాహిత్యంపె చర్చ నాగించాడు. 

తాతకు శబ్దాల మీద, పదజ్ఞానం మీద, [గంధ పరిచయం మీద అభి 

మానం. ఆ దృష్టితో చూస్తూ అప్పుడప్పుడే పెకొచ్చి బాగా [పచారమైన భావ 

కవిత్వాన్ని 

“ఎవరో గోదావరిలో 

ఎరసిరా కలిపినారుూ 

అంటూ ఎద్దేవా చేసాడు. ఇవి ధర్మారావు పూర్వాశమ భావాలేననవచ్చు. 

సాంధ్యరాగాన్ని పెద్దన చేసిన *“రవిబింబవతనివర్షన పద్యం ద్వారా తాత -తన 
వాదం చెపాడు. 

మనుమడు వినీవినీ ఇంత ఆసందర్భం లేదంటాడు. ఖగోళ కాన్త్రం 

దాఖలాగా చూపుతాడు. సూర్యుడు సము[దంలో పడతాడనటం దగ్గర్నుండి 

చివరి దాకా అవాస్రవం అంటాడు. ఇలాటి వాసవికతా దూరాలైన రచనలే 

మన 1పబంధాలు కనుక అందులో మేలేర్చి చదవటం చాలా నేర్పుగా సాగిం 

చాల్సిన పర్మిశ మ అనేది చెప్పకుండానే చెప్పిన ధర్మారావు బోధన. 

లోకోక్తులుండటం మంచి కవిత్వానికి సూచన. కవిలోకజ్జతకు దర్పణం. 

ఆయితే |[పాచీన కవులంతా లోకోకుల కోసం సందర్భాలను సృష్టించి తీరని 

ఆపచారం చేశారన్నది ధర్మారావు నెపం. దీనికి అల్రసానివారి కధ తీసుకుని 

వివరించాడు. వాడిన లోకో క్తికి సందర్భాన్ని బట్టి అందుటో అర్థాలు సరిపెట్టు 

కోచాలంటూ 

“తం|డీ నాకు నన్నుగహింపగదె వెద్యంబంచు” _ అన్న దాన్లో 

“గుం్యడాడాచిన పెండ్లి ఏమిటికి చిక్కున్ కష్టముష్టింపచా” అన్న దాన్ని 
విశదీకరించాడు. ఇలా కాకుండా చేమకూర వారి లోకోక్తులు సందర్భోచితంగా 

ఉంటా యరటూ 

“కన్పిమ్ప్ర డై కు రమ్మటంచు దయ 

చేసినచో తలకెక్కిి” 
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అన్న పద్యంలో “అండిజే సిగా అందకపోతే కాళ్టు' అన్న సామెతనూ,చందుడి 

బతుకు “వేళకాలదుల్ గద సీ నడకల్”* అంటే సమయాన్ని బట్టి నడుస్తాడసీ 

అనటంలో పూర్తి సామెత, లోకోక్తుల భావం పద్యంనిండా పిండారబోసి 

నట్టుండటం వివరించారు. కళ కళ కోసంలా, లోకోకి లోకో క కోసం వాడ 

కూడదన్న భావాన్ని ధర్మారావు ఈనడించుకోవటం గమనా ర్లం. 

సాహిత్యంలో దాస్య సాహిత్యమన్నదెక్కుడన్నా ఉందీ అంటే అది 

తెలుగు సాహిత్యమేనన్నది ధర్మారావు అభిపాయం. ఆదీ సంస్కృతానికి దాసి. 

భావాలు _ వర్ణనలు _ పోకడలు అన్నీ చూచి[వాతలేనంటాడు. అయితే 

స్వతంత్రంగా ఏమీ చెయ్యలేదా తెలుగు కవులు అని ఆంటే “ఒకరు పిల్రి 

మొగ్గలు వేసే తరువాత వచ్చిన కవులు కోతిమొగ్గలు వేయటమే ఆ స్వాతం 

త్యం” ఆంటాడు (పేజీ 100). ఆంతా 'గుడిగుడి కుంచం _ గుండపురాయి 

అంటాడు. వీటికి ఉదాహరణలుగా రామరాజభూషణుడి 

“సతియూరు ద్యుతి చెందబూని” 

ఆన్న పద్యం, ముక్కు పద్యంగా (వశ సి వహించిన 

“నానానూన వితాన వాసనల నానందించు”' పద్యాల్లో 

వర్లనలను చెప్పాడు. 
ఇక చేమకూరలో వర్ణనలో స్వాతంత్యం గొప్పతనం ఉందంటూ కోట 

బురుజులు . అగడ్త నీళ్ళలో |పతిఫలించటం ఆధారంగా గునగుసలు పోవ 

టాన్ని ఊహించాడసనీ, కోటలకు పోటి భూమిలోని ఆదిఢేోవుడూ . అగ డలోని 

సీటికి (పతిద్వంది ఆకాశగంగా కనుక (పత్యర్జులను వేపుకు తిందామన్న 

రహస్యాలోచన అంటాడు. ఆగడ్త సీరు ఆది శేషుణ్ణి కలత పెడ్తే, కోటకొమ్ములు 

ఆకాశ గంగను వేధిపాయి, అలా అగడ్తా, కోటకొమ్ములూ సంతోషపడవచ్చు. 

దీనికే ఆ కట. ఇంత భావాన్ని విజయవిలాసక ర్త ఇమిడ్చి స్వతం్యత వర్చన 
చేశాడని ధర్మారావు (పసుతిసాడు. 

ఇలా దాస్యాన్ని వదిలించుకున్న కవి చేమకూర క వేనని వారి వాదం. 

కవుల్లో స్వతంత భావం లేదన్న బాధను “పూలబజారు సరసాలు (పేజీ 

60 _ 61) లో కూడా వ్య క్రవరుసాడు. 

నడమంతపు సిరి వచ్చినా నడ్డిమీద కురుపు లేచినా వాళ్ళను పట్ట 

లేరన్నదోసా మెత. ధర్మారావు ఇందులో నడమంతపు సిరి నాధారంగా చేను 

కుని వూర్వు కవులు _1పబందాలలో స్రీ యవ్వనాన్ని ఎలా వర్షించారో చెప్పాడు. 

అందరూ స్త్రి వర్ణ నకే దేన్ని ఉపయోగిస్తే చేమకూర వెంకటకవి “ఆతివ 

కుచంబులున్ మెరుగుటారును” అన్న పద్యంలో స్రీ వర్ణన చేనూనే 
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““కెతినటుగాదె ఒక్కొ-కరికిన్ 

నడుమంత పు కల్మి గల్షినన్ ” 

అని అంటూ పద్య సందర్భంలోని స్తనాలు, నూగారూ, వేణులను 

స్పురింపచేస్తూ లోకంలో మధ్యలో డబ్బువస్తే కళ్ళు కనిపించవని ఆన్నాడు. 

అంటి కొత్తగా కవనం ఆబ్బినవాళ్ళ తుళ్ళింతలను తూలనాడటం. వాళ్ళు 

సుకవులను నిందించటాన్ని చాలా సున్నితంగా విమర్శించటం. కుకవినింద 

ఆన్న పేరు పెట్టకుండానే సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా తనకు ఇతరు పెట్టిన 

బాధను బయట పెట్టుకున్న చేమకూర సభ్యతను ధర్మారావు (ప్రశంసించాడు. 

సంస్కృత సాహిత్యం కానీ _ తెలుగు సాషాత్యం కానీ చేతనాచేతనాల 

చేత చాకిరీ చేయించుకోవటం చూడగలం. తిర్యక్కు_లు సరేసరి. తెలుగు కవులు 

శ్రీనాథుడు, సూరన తదితర కవులందరూ ఈ పిట్రలను రాయబారులుగా 
వాడారు, వ్యాఖ్యాతలుగా చేళారు, సీతిశాస్తోంపన్యాసకులు గా తీర్చిదిద్దారు. కాసీ 

పకులుగా మాతం చూడకపోవటం, వాటి స్వభావాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకో 

లేదని ధర్మారావు “కవులకు పిట్టలసాయరి అన్న వ్యాసంలో నిరూపించాడు. 
పిట్టల ప్మాతలు వచ్చిన సందర్భంలో అవి పక్షులన్న భావం ఆవీ మర్చిపోతాయి, 

కవీ మర్చిపోతాడు. చివరకు తద్వారా కవులు ధన్యులయ్యారు కానీ సారస్వ 

తాన్ని ధ్వంసం చేశారు. పాఠకులకు కవి రచనలమీద అపనమ్మకం బయల్లే 

రింది. ఆయితే పక్షులను స్వభావసిద్ధ [ప్రవర్తనల ద్వారా కావ్యంలో వాడుకున్న 

కవులు లేరా అంటే ధర్మారావు మళ్ళీ చేమకూరనే చూపించాడు. విజయ 

విలాసంలో సుభద శుకూష చేసే ఘట్టంలోని 

“చెలియ నిను రాజకీరంబు చెట్టబ ట్రై 

కలికి నిను రాజహంసంబు కాలు తొాక్కె 

మంచి శకునంబులిపిగొ నామాట చూడు 

కన్నె యీలోన పెండ్లి కాగలదు పీకు” 

అన్న పద్యాన్నీ_-చమతాం_రాస్నీ చూపి శాజాసనిపిసాడు. ఆలాగే మరికొంత 

సమయం తర్వాతి ఘట్టంలో ఆర్హునుడు సుభ్యదమీద అఘాయిత్యం చేస్తాడేమో 

నన్న భయం పాఠకులకూ సుభదకూ కలిగే దశలో “నెమళ్ళ చప్పుళ్ళు” 

చూపి చెలికత్తెైలొచ్చారని దిగ్గున లేచి పారిపోతుంది సుభ్నద. 
ఈ దృశ్యాల్లో పకులచేత ఉపన్యాసాలూ, ఉపదేళాలూ చేయించకుం 

ఢానే చేమకూర నాటి సయంచో క్రిష్ట ఘట్టాలను దాటాడంటూ, అదే గొప్ప 

కవి అక్షణమంటాడు, 
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పడుతుంది. ఏ వ్యాసంలో a సందర్భంలో చూసినా ఆనౌ చిత్యానికీ, ఆస్పష్ష 

వర్ల నకూూ, అందీ అందని భావాల పులుముడుకూ అల్లసానినే ఉదాహరణగా 

చెప్పడం గమనించవచ్చు. ఆలాగే 'ఆంధధ కవితాపితామహ బిరుదము'” అన్న 

వ్యాసంలో బిరుదాలు అవిచ్చే ధరాధిపతులూ, అందుకొనే కవుల బండారం 

చాలా కసిగా వెల్లడించాడు రచయిత. ఇవన్నీ పరస్పర స్తుతికీ రనలని తీసి 

పారేశాడు. పెద్ద నగారీ బిరుదు పొందటానికున్న అర్హత లేవీ దీన్ని [ధువీకరించ 

వన్నాడు. అంటే కేవలం “ఈ బిరుదు కవితా గుణం వల్ల కలిగినది కాదనీ 
వయస్సు వల్ల కలిగినదే అని నిశృ్భయించడం సమంజసము _ అని తీర్పు 

చెప్పాడు. “ఆం[ధకవితా' కాదనీ “ఆం(ధకవి' అన్నా 'పెద్దనగారికీ బిరుదు 

నప్పదసీ వాదించాడు. 

అయితే కొత్త ఉద్యమాలకు బాగా ఊపునిచ్చిన వాళ్ళను ఇలా పిలవటం 

చూస్తున్నాం. నాటక పితామహ ధర్మవరం, ఆంధపితామహ మాడపాటి 

వంటివి దీన్నే నిరూపిస్తాయి. 

కావ్య (ప్రకాశిక వాక్యంలోలాగ “ఆపారే కావ్యసంసారే కవిరేవ (ప్రజా 

పతిః'' _ అన్నట్టు [పబంధ కవితాపితామహుడు- ఆ |వహకియను ఆ కాలంలో 

పరాంకోటికి తెచ్చినవాడని సమర్చించుకుం టె ఆంధకవితా పితామహ అని 

సమర్థించవచ్చు. ఏమైనా వయసుని బన్లే రాయలు పెద్దనకీ బిరుదిచ్చి ఉంటా 
డన్న ధర్మారావు భావం సమంజసమని పిస్తుంది. 

"పెళ్ళికి మనసు ముఖ్యమా కాదా? అన్నది, _పేమకు ఈ తతంగంలో 

ఉన్న స్థానం ఏమిటన్నదీ, బహుకాలంగా చర్చల్లో ఉంది. ఈ విషయం మీద 

ధర్మారావు తన హ్మతికల్టో చర్చ బాగా లేవదీశాడు. ఆది పట్టుకునే (పబఅధాల 

కాలంలోనూ అభ్యుదయ కామినులున్నారని చూపటానికీ యత్నం చేశాడు." 
తార, వరూధిని వీరి వాంఛలలోని వ్యత్యాసాల వ్యాసంలో దీన్ని చూస్తాం. 

ధర్మారావుకు తారాశశాంక నిజయం మీద చాలా అభిమానమున్న విషయం 

వారి రాలూ రప్పలులో *పబంధాలతో పరిచయం” అన్న శీర్షిక కింది రచన 

చూసే తెలుస్తుంది. (పేజ్ 82). గిడుగు వారి |పోద్బలంతో వీరు చదివిన 

(గంథాల్లో తారాశళాంక విజయం ఒకటి. దీన్ని గురించి గిడుగువారు ధర్మా 

దావుకో చక్కని ఉపన్యాసం ఇచ్చి ఆ పు సకం మీద అభిమానం మరింత 

సుంచారు, 

శ్రీలు: పురుషుల్లో అందం చూసి మోహిస్తారా; మనసూ గుణం చూసి 
( పేమిస్తారా అన్నది సమస్య. తార “మది మక్కువ బఎవ్యనియందో కంటి 
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కింపసగునతడెవ్యడో'” ఆతడే |పియుడు కావాలని చెప్తుంది. వరూధిని (పవ 

రుడిలో “* పాయము, సోయగను, వశ్యత, రతులనేకట తీర్చు గుణాలనే" 

చూసింది. “తనూ విభవ మెక్క-_-డి అంటూ అందాన్నే వలచింది. 

వీటిని ఆధారంగా చేనుకుని “తార కామంలో కొంత నున్నితత్యం 

కొంత వలపు వుంది. వరూధిని వాంఛలో కేవల శరీర సౌఖ్యం |పధానంి'” _ 

ఆని విడమర్చి చెప్పాడు ధర్మారావు.(పియుడు మానసికంగాకూడా ఊన్న తుడుగా 

ఉండాలని భావించిన తార, శారీరక సౌఖ్యం వాంఛించిన వరూదినికన్నా ఎన్నో 

రెట్లు (పశంసనీయమైందని అంటూ సమయం వచ్చిందని అల్లసాని రచనా, 

ష్ళాతల మానసిక స్థితిగతుల పైనా ఓ విసురు విసిరాడు, ఆయినా మన పార 

కులు ఇలాటి విషయాలవైపు తమ దృష్టిని |పసరించకుండా వరూధినినే 

మెచ్చుకోవటం అంటే ఆది పాఠకుల తప్పా ? కవి చేసిందా ? లేక విమర్శ 

కుఖ గుళికా సంబంధి విషయమా ? ఆలోచించమని విడిచేశారు పాఠకులకు, 

పెద్దన, తిమ్మన, రామరాజభూషణుల కావ్యాల్లో నాయికల ఏడుపును 

వ్యాఖ్యాతలు గుళికా రూపంలో .__ 

స్ ఆల్దసానివాడు ఆలా ఆలా ఏడ్వాడు 

- ముక్కు. తిమ్మన ముద్దుముద్దుగా ఏడ్చాడు 
-- భట్టుమూర్తి బావురుమని ఏడ్చాడని 

స్యూతీకరించి తేల్చేశారు. వీటిలోని సామంజస్యాలను ధర్మారావు 'మూడేడుపుల 

ముచ్చట్ల'లో చక్కగా చర్చించాడు. 

పెద్దన రాసిన “పాటునకింతుతోరు రె _ అన్న వద్యంలోని విచ్చు అన 

గానే వూలపదం కోసం పాఠకుడూహిస్తూంటాడసనీ, కానీ కవి “గబ్బిచనుమిట్ట' 

లంటూ కాఠిన్యం మీదపడి అవకతవక రూపకం, చేసి నాశనం చేశాడని ధర్మా 

రావు వివరించాడు. 

తిమ్మన “ఈనునబుట్టి డెందముని అనే పద్యంలో “బాలపల్టవ గాన 

కషాయకంశి' ఆంటూ “మూనవ స్వభావ సహజమైన దుఃఖ, (పకటనళలో కంఠ 

స్వరాలు ఎలాగుంటాయో. బాగా |గహించాడని” పశంసిసాడు. ఇందులో 

“కషాయ అన్న దానికి “వగరు అనే ఆర్భం చెప్పుకుని గొంతు పట్టుకోవటం 

వల్ల వచ్చే ధ్వని అనాలనీ, దీనిమీద పద్యంలో “గడ్గదికా నిస్వనము' ఆని చెప్పా 

డనీ కనుక 'పెద్దనకన్నా తిమ్మన.సత్య కంఠస్వరం వర్రించడంలో వా_సవి 

కత్వం, జొచిత్యం బాగా పోషించాడనీ అన్నాడు. 

ఇక భట్టుమూర్తి సంగీతజ్ఞుడు, ఏడుపుకు రాగం కాంభోజమని తెలిసిన 
' వాడు, కనుకనే గిరిక కోక, విషాదాలను “ఆ జాబిల్లి వెలుంగు ఆన్న 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎ[|రశేక ప్రీ 1 లి 

పద్యంలో “కాంభోజీ మేళవివంచికా” అని ఆన్నాడని సమర్ధించాడు ధర్మారావు. 

కానీ, 'రాజీవానని అంటూనే, “రాకానికారాజశ్రీ సఖ మైన "మోము" అని కూడా 

వర్ణించడమం కే స్వవచోవ్యామఘమాతమో ? మరుపో 2 తెలీలేదసీ; ఏమైనా ఇది 

ఆయన చూపు వాస్తవికతకు దూరం అని మ్మాతం అనవచ్చునే ఆభి_పాయాన్ని 

వెల్లడించాడు.ఇది వ్యాఖ్యాతల కే కొరుకుడుపడని సమస్యఅని చివరకుతేల్చేశాడు. 
మొత్తానికి ఈ ముగ్గురు కవుళ్ర్లో తిమ్మన చూపిన నేర్పు _ పెద్దన, భట్టు 

మూర్తులకు లేదన్నాడు. చివరకు విమర్శకుల పె కోపం పట్టలేక “వాడరా 

బావురుమన్నాడని” విరుచుకుపడ్డాడు. వారికున్న పెద్దనమీది చిన్నచూపు _పద 
రించటానికి మళ్ళీ ఇందులో అదను దొరికింది ధర్మారావుకు. 

చివరి వ్యానం “తంజావూరిలో తెలుగు సాహిత్యంి. ఒక యుగంలో 

కాగడా పట్టిన కపీకుడు ఒకడుంటాడనీ మిగిలినవారు నీడలుగా ఉండి మాసి 

పోతారనీ అంటాడు రచయిత. ఇది అన్ని యుగాలకు సహజమని భాషా, 

సాహిత్య చర్మితలు చూసే తెలుసుంది. కాన సజీవమెన భాషాసాహిత్యానికి 

ముఖ్యమైన లక్షణము” అంటూ ధర్మారావు సిర్దారించాడు. 

అలాటి జ్యోతిర్మూ డ్రి ది తంజావూరు, మధురల్లో ఆంధ పతాకం ఎగిరిన 

రోజుల్లో చేమకూర అని అంటాడు. వారి 'వతివద్యమునందు” అనన్న రాజుగారి 
పద్యాన్ని చూపీ “తా, రసపుష్టిమె [పతివదంబున జాతియు, వార్తయున్, 

చమత్కారము, నర్ద గౌరవము" - అన్న పద్య లక్షణాల కోనం కవి వడ్డ 

తాపుతయం బయటా మెట్టి వెంకటకవి యుగకర అన్న భావం రచయిత 

మనకు కలిగిసాడు. చివరకు ధర్మారావుకు |పతిజోడు వెదంవారి “చక్కెర 

మడిలో అమృతం పాడించి సపెంచినదిగాని యూ చేమకూర, మట్టిలో నిరు 

పారించి పెంచినదికాదు” అన్న చమత్కార సూక్తిని కూడా తెచ్చిచూపి 

తనకు చేమకూర వెంకటకవి కవితమీదున్న గౌరవ పతిపత్తులను వెల్ల 

డిసాడు. 

ఈ వ్యాసాలన్నిటిలో అల్లసాని "పెద్దన్నకన్నా చేమకూర వెంకన్న 

ఊఉ త్తమ కవి అని నిరూపించటానికి ధర్మారాపు కృషి చేశాడు. కృతకృత్యు 

డయ్యాడు. వీరి దృష్టిలో “విజయవిలాసం” తర్వాత చక్కని 1పబంధం 

“పా రిజాతావహరణం” అన్న విషయం తేల్చి చెప్పాడు. విజయవిలాన వ్యాఖ్యా 

నానికి తెలుగునాడంతా తిరిగి ఉపన్యాసాలూ, చర్చలూ సాగించి చేసిన 

కృషిలో ఇది ఒకపాలని తెలుస్తుంది. పాఠకులకు తాను రాసి (ప్రకటించనున్న 

విజయవిలాస హృదయోల్లాన వ్యాఖ్యను ఈ రూపంలో రుచి చూపించాజేమో 

నసిపిస్తుంది.భారతిప్మతిక ద్వారా శబ్బాల సాధుత్వాసాధుత్వనిర్హయాలూ, పాఠ నిర్ణ 
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ల (పనక్రి పండితులకోన మెతే, ఈ మొర్మొరాలలో తెలిపిన విషయాలు 

సాహిత్యంపె కేవలం అభిమానమున్న సాధారణ పజలకోసం కావచ్చు. 

కొవ్యాలనూ, |పబంధాలనూ వ్యాఖ్యాత లు నూక్యుంలో మోక్షం లాగా 

న్యూతీకరణలు చేసి తమ అభ్మిపాయాలను గుళికల రూపంలో పాఠకుల 

గొంతుల్లో వారికి తెలీకుండానే వడేయటం వల్ల కవులకు చాలా నష్టం కలి 

గిందన్న ఆవేదన ధర్మారావు (పతి వ్యూసంలోనూ వ్య క్షపరిచాడు. పాఠకులకు 

విమర్శలూ, వ్యాఖ్యానాలూ, కళ్ళకు గంతలుగా ఉండకూడదన్నది ఏర భావం. 

కవి భావనను అందించే ఊతకరగా ఉండాలంటాడు. మొత్తానికి (పబంధాల 

యుగంలో రచనలన్నీ ఆతిశయోక్తులూ వాస్తవికతా దూరాలైన వర్ణనలూ 

మొదలై న వాటితో సంస్కృతానికి దాస్యం చేశాయే తప్ప తెలుగు తనాన్ని 

ఎందులోనూ పుణికి పుచ్చుకున్న పాపాన పోలేదన్నది ఏది గట్టి అభిిపాయం. 

దినికి ఒకటి రెండు మినహాయింపులుండవచ్చు. 

ధర్మారావు వై శారద్యం అంతా చేమకూర వెంకటకవి |పతి పద్య చమ 

త్యతి విశ్లేషించడంలో సార్దక మైంది కాబటి, ఈ వ్యాసాల్లో పదిహేనింట 

ఎనిమిది వ్యాసాల్లో ఆ (ప్రసక్తి తప్పనిసరైంది. 

తన ఆభిపాయాలను అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా అందిన (పతి _ప్మకియ 

లోనూ వెల్లడించే స్వభావం ధర్మారావుది. కనుకనే తేలికపాటి రచనల్హాగుండే 

ఈ మొర్మొరాలలో చక్కని భాషతోనూ, పాఠకులను తనవెంట తీసికెళశ్ళ ౩లి 

తోనూ, ఆస్ట కలిగించే శీర్షిక ల్లోనూ సాహిత్యం చిరుతిండి పఠితలకందించాడు. 
వారన్నట్టు “ఎప్పుడు చాలుననిపి సే, అప్పుడే మానివేయవచ్చు” అనే పద్దతిలో 

సాగిన ఈ వ్యాసాలు ధర్మారావు వచన రచనకు మెరుగులు దిద్దాయని 

నిర్దిష్టంగా చెప ఎవచ్చు. 

ఆభలిఎడియా అడుకు కర్క_తి నవాళ్ల మహాన భ 

సమాజం ముఖంమీద పుట్టిన వికృతాకారపు గడ్డ _“యాచని. దీనికి 
సంబంధించిన కణాలను సమూల నాశనం చెయ్యాలే తప్ప పె -పపెశస్ర 
చికిత్చలన్ని చేసినా లాభం లేడు. సపరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ 8 “ఆడుక్కో- 
వడం” వెనకున్న తా త్వీకతను ఆరం చేసుకోంది దీన్ని గురించి గుండె బాదు 
"కోవటం నిరర్థకం. 
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సమాజంలో ఒకప్పుడు అన్నీ అందరివీ, అందరికోసం (పతివ్య క్రి 

అన్న భావం ఉండేది. అందరూ |శమించటం (శ మోత్పత్తులందరూ అనుభ 

వించటం జరుగుతూండేది. ఆ దశనుండి సమాజం ముందుకుపోయి వ్యవసాయ 

నాగరికతలో |పవేశించింది. అప్పుడు వర్షాలు ఆవిర్భవించాయి. వర్గాలు తలెత్ర 

డంతో విరుద్ద స్వభావాలున్న వర్గాలమధ్య తగాదాలు పొటమరించాయి. 

ఉత్పత్తుల పంపిణీలో హెచ్చుతగ్గులు ఆరంభం అయ్యాయి. దాంతో దోపిడి 

మొదలైంది. ఉత్పత్తుల దోపిడి, ఉత్పత్తి శక్తుల దోపిడీ, ఇందులో, దోపిడీ 
చేసే వర్గం ఉత్ప త్తి కార్య|కమాల్లో పాలు పంచుకోదు. దోపిడికి గురయ 

వర్గం ఉత్పత్తుల పంపిణీ ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉండదు. ఈ రెండు వర్గాలూ 

సమాజంలో మారే (ప్రతి దశలోనూ వేర్వేరు రూపాల్లో వేర్వేరు “పేర్లతో 
ఉంటాయి. అంచే బానిస సమాజంలో బానిసలూ - యజమానులూ ఉంటే 

పెట్టుబడిదారీ సమాజం లో సపెట్టుబడిదారులూ _ |శ్రామికవర్గంగా ఉంటాయి. 

“అడుక్కోవడం” _“అడుక్కు_నేవాళ్ళు'. అన్నవి సాధారణంగా పేద 

రికం వల్ల వచ్చినవని అనుకుంటారు. పేదరికం "పెచ్చరిల్లటానికి కారణాలను 

వెతుక్కుంటూ పోతే ఈ వర్గాలూ, దోపిడిలూ, వర్గ వైరుధ్యాలూ కనిపిస్తాయి. 

ఉత్పత్తి సంబంధాల చరితను సరిగా అధ్యయనం చెయ్యాల్సిన అవసరం 

కనిపిస్తుంది. పేదలకు ధనికులకు మధ్య వైరుధ్యమనీ, అవి వూడిన నాడు 

పేదరికం, దానివల్ల వచ్చే “అడుకో్కో.వడరి ఉండదన్న దుర్భుంమ కొందరిలో 

ఉంది. ఇది వూ ర్రిగా అబద్దం. ఇది పేదరికం -_ ధనిక తం మధ్యనుండే 

సమస్య కాదు. ఉత్పతి శక్తులు, ఉత్పత్తులు, ఉత్పతి సాధనాల మధ్య ఉండే 

సంబంధాల సమస్యగా పరిశీలించాలి. 

“ఆలిండియా అడుక్కు-తినేవాళ్ళ మహాసభ అన్న (గంధం (1961) 

అనేక వ్యాసాల సంపుటం. కాగడా (1940 జ 1942), జనవాణి (1949 

1958) వారహపతికల్టో ధర్మారావు రాసిన వ్యాసాలివి. ఆడగజాలనివాడస్, 

దుష్టబుద్ధి అసీ మారుపేర్లతో ఆనాడు [పకటించాడు. ధర్మారావు చూపు 

సంఘంలో ఎక్కడ ఎలాటి. చెడుగున్నా దానిమీద |ప్రసరిస్తుంటుంది, 

దాన్ని సవిమర్శకంగా చూడటం, తానంతవరకూ సంతరించుకున్న విజ్ఞానం 

వెలుగులో దాని పూర్వాపరాలను సమీశించటం |పజలకు దాన్ని తెలియ 

పర్చటం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. 

ధర్మారావు ఒక (పజాస్వామ్యవాదిగా ఆలోచించి ““ఆందరూ సమానంగా 

ఉఊఉండవల్సిన మానవ సమాజంలో ముష్టి ఎత్తుకోవలసిన గతి ఎందుకు 

వచ్చింది?”30 ఆని |పక్నించుకున్నాడు. “థారత భూమి సుందరాకారం మీద 
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కళంకంలాగా ఉన్న ఈ దుర్గ తిని తొలగించాలన్న సదభి[పాయం” 911 పజలకు 

కలిగించాలని ఈ రచన చేశాడు. 

వ్యాసాలకొక చక్కని నవల రూపం ఇచ్చాడు. ఆదీ మెత్తగా సమా 

జాన్ని దీవాట్టు పెచే వ్యంగ్యాన్ని పొదిగి రాశాడు. '“అడుక్కు-_తినేవాళ్ళ మహి 

నభ' ఆనటంలోనే దేశంలో జరిగే సభలన్ని ఒకరకంగా ఓట్టు ము షైత్తు కోడా 

నికో నోట్లు ము కైత్తుకోడానికో జరి గేవేననీ అసలు సమస్యలను పక్కదారి 

పట్టించి పబ్బం గడుపుశె శ్తుండేవేననీ చెప్పక చెప్పాడు. 

ఇందులో 14 వ్యాసాలున్నాయి. ఆన్ని వ్యాసొల్లోనూ అంతర్గతంగా 

రచయిత ముష్టివాళ్ళ పఇున ఉండి సమస్యను పరిశీలించాడు. మొదటి నుండీ 

దానాలూ ధర్మాల పేరా, మతం పేరా దీన్ని పెంచి పోషించారన్నాడు. [పపం 

చంలో అన్ని చోట్లా దీని విశ్వరూపం ఉందని వివరించాడు. 

ఈ వ్యాసాలను భారతదేశానికి సా్వ్రతం_త్యం వచ్చేముందు కొన్నీ, 

వచ్చిన తర్వాత కొన్నీ రాశాడు. ముందరి వ్యాసాల్లో ఈ అడుక్కోవడం 

అన్నది మతం - పూజారులూ కలిసి పెంచిందన్న కావం వ్యక్తం చేశాడు. 

దీన్ని ముందే పభుత్వం దృష్టికి తెస్తే స్వాతం[త్యానంతరం ఈ కళంకం 

తుదముట్రించి ఆందరూ సమానంగా, సమానావకాళాల తో జీవించగలళ న్న ఆకా 

భావంతో “కాగడా” లో రాశాడు. అందులోనే నిర్వహించిన పద్యభిక్షలో కూడా 

కొంత కాలం ఈ సమస్యను పజల దృష్టికి తీసు కురావడానికి (ప్రయత్నిం 

చాడు, 

జనవాణి (వారప్యతికు) స్వాతంత్యానంత రం సంచికణ్లో పడ్డ మిగిలిన 

వ్యాసాల్లో ఈ సమస్యను (పభుత్వం పట్టించుకోక పోవడాన్నీ, ఇది మరింత 

"పెరిగి పెరిగి భారతాన్నే కబళించేంత విశ్వారూపంతో నిలవడాస్నీ చూసి 

సమాజం మీద సవాలు విసిరాడు. దీన్ని “ఆలిండియా అడుక్కు. తినేవాళ్ళి 
మహాసభ” రూపంగా మార్చాడు. దీనికి పభుత్వం, సమాజం రెండూ బాధ్యత 

వహించాలన్న అభ్మిపాయం వెలిబుచ్చాడు. దీనికీ ఓ ప్రబలమెన కారణం 

ఉంది. పెట్టుబడిదారి అ సోషలిస్టు దేశాలలోని అభివృద్ధి విశేషాలూ 

ధర్మారావుకు బాగా అందటం ఆరంభించాయి. రెండు వ్యవస్థలనూ 

తైపారు వేసుకున్నాడు, “చీనా, రష్యా మొదలైన దేశాలను చూచివచ్చిన మన 
భారతీయ |వముఖులు చెప్పిన మాటలనుబట్రి చూస్తే ఆ దేశాలలో ముష్షివాడె 

క్క_డా కనబడడని తేటపడుతుంది. మన దేశంతో గూడా ఇలా ఎందుకు 

కాకూడదన్న'' ఆవేదన కలిగింది. “కాన్ని దేశాలలో [వభుత్వాలు వీళ్ళను 
గురించి గోద్ద తీసుకుని, మచ్చు కై న. ముష్టిబాడు తమ దేశంలో కనబడకుండా 
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ఏర్పాట్లు చేశారు” _ అంటూ (ప్రభుత్వమే మన దేశంలో ఈ సమస్య 

పబలటానికి కారణమని తీర్మానించాడు. దీనికి తోడు ధర్మారావు 

విన్న దేశాలు సోషలిస్టు దేశాలు కావడం. అక్కడ మత మన్నది 

వ్యక్రికి సంబంధించిందిగాని [పభుత్వ్వానికి సంబంఛించింది కాదు. 

ఆ |పభుత్వాలు మతరహితం, వర్షరహితంగా ఉన్నాయి. కనుకనే చః 

సమస్య అక్కడ లేదన్న నిర్ధారణకు ధర్మారావు వచ్చాడు. దాంతో మతం 

కురుతో దానాలూ, ధర్మాలుగా చెలామణి కింద ఉండే యాచన నాశనం కాజా 

లనీ, దానికి తోడు పభుత్వం కూడా దీన్ని సామాజిక సమన్యగా పరిగణించి 

(శద తీసుకున్నప్పు డే దేశం మొత్తం మీద ఈ కళంకం తొలగిపోతుండనీ 

ఆశించాడు. కనుక ఈ సమస్యను మతపరంగా ఆలోచించే దశనుంచి సామా 

జిక సమస్యగా చూసే దశకు ధర్మారావు పెరిగాడు. అయితే దీన్ని సామాజి 

కార్థిక దృష్టితో చూసే దశ వరకూ వెళ్ళలేదు. ఆలా వెళ్ళి ఉంటే దీనికి కార 

ణాలు మతమూ, బాధ్యతారసాత (పభుత్వమూ కాదనీ, ఆ [ప్రభుత్వం అనుస 

రించే పెట్టుబడిదారీ పంథా అసీ అద్ అమలుచేసే దోపిడీ విధానమనసీ, దోపిడి 

వర్షాలను పెంచి పోషించే తత్యమనీ బోధపడి ఉండేది. నహజంగానే సామా 

జిక ఆచారాలూ, విశ్వాసాలూ వంటి వానిని సామాజిక మానవ శాస్త్ర వరిధిలో 
అంతవరకూ చూసి విడమర్చిన ధర్మారావు దీన్నీ ఆ వెలుగులోనే చూశాడు. 

అడుక్కునే వాళ్ళందరికీ తినే యోగ్యత కూడా ఉండదనీ కనుక ఆడు 
కుతినెవాళ్ళనడం అంటే ఆ వర్గంలో ఆళ్ళ మనకిరోదులు అ ఆళ్ళ మన నోబ్లో 

మన్ను కొడుతుంటారు'92 అంటూ వేరే ఒక గుంపు ఉందంటూ రచయిత పాతల 

చేత చాలా చక్క-గా చెప్పిసాడు. వాశ్శివరం టె అడుక్షోవడాన్ని ఆచారంగానూ, 

వృత్తిగానూ పెట్టుకుని దాన్నొక విద్యగా కళగా చేపట్టిన డాక్టర్లూ, లాయర్హూ, 
పూజార్లూ అంటాడు. ఈ వర్గంలో చేరని వాళ్ళకు 'అడుక్కోవడమే అవు 

తుంది కానీ అవతలి వారు ఇసారన్న నమ్మకం లేనందువల్ల “తినడం అన్న 

పస కి ఉండదని చాలా తార్కికంగా విశదీక రిసాడు. 

అడగటానికి వెనక ఎంతో గాధ _ బాధ ఉందని ఆంటూ భ ర్భహరిని 

సాక్ష్యంగా తెచి 

“యాచ్చా భంగభయేన గద్గదగళ, త్రుట్యత్, * విలీనాక్షరం””93 _ 
ఆంటూ తెరవెనక వడ్డ యమయాతనను చెప్తాడు. 

ఇంతటి బాధకు గురెన వ్యక్తి స్వార్థం కోసం అడుకో్క_డు. తన 

వెనకున్న గం పెడు సంసారం బతిక బట్టకట్టటానికి తన మానాన్ని, మానసాన్ని 

పౌరుషాన్ని విడిచి జోలెబడాడు. దీన్నే వివరీస్తూ ధర్మారావు తాను “చోరహృతా 
ర్భము అన్న కవితా ఖండికలోని 
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“పరిగొను నాకటన్ పొరలు పుతుల బాష్ప నిరుద్ద దృష్టులన్ 
బరపుచు నెతి ఊరడిల బఠ్కె_.డు సాధ్విని చూచి చూడన 

ట్టరసి నిజా ర్తి విస్మరణ ........2.-. " (మబ్బు తెరలు పేజి 61) 

వద్యాన్ని ఉదాహరించాడు. ఈ పద్యభావం చుట్టూనే “ఆడి గేవాడి ఆలుబిడ్డ లే” 

వారి ఆలనాపాలనే యజమానిని “ఆడుకో్కోమసి' పంపిందని అంటాడు. 

లక పెద్దమనిషి అడిగాడంటే ఎంతో యాతన ఆయాసం ఉందని 

గమనించాలసీ; అలాటప్పుడు “రేపురా - మాపురా” అని తిప్పుకుని సకాలానికి 

సాయం చెయ్యని వాళ్ళే ఆడిగేవాళ్ళను ఖూనీకోరులుగా మారుస్తున్నారని 

అంటారు. సకాలానికి అందనప్పుడు “పిచ్చె తిపోతాడు. వెరి అయిపోతాడు. 

దిక్కూ. మొక్కూ. తోచదు. ఏమి చేయడమో ఎరగడు. ఏమిచేస్తాడో తెలియదు. 
ఒక మాను అయిపోతాడు. ఒక రాయి అయిపోతాడు. ఒక పాషాణం 

అయిపోతాడు. ఆటు ఆత్మహత్య ఆయినా చేసుకొంటాడు;ఇటు ఆతి దారుణంగా 

ఏ ఖూనీనో, ఏ దొంగతనాన్నో చేస్తాడు. నిజం. అతనిలోని మనిషి చచ్చి 

పోయాడు"94 ఆని సమర్థిస్తాడు- దీన్నే మరింత సూటిగా రేపురా మాపురా 

అనేవాళ్ళను? లేదుపో ఆనే వాళ్లని గురించి “లేదన్న వాడిది గుండుదెబ్బ. 

తారున తెగడమో తేలడమో ఒకటి జరుగుతుంది. రేపురా మాపురా డి 

అది కాదు. కుళ్ళు చావు. రేపు మాపు దాతలంతా రూపుమాపు దాతలు. 

ఆడిగినవాడి రూ పేకాదు యావద్దేశం రూపు మాపుతారు'95 ఆని విశదంగా 

చెప్పాడు. 

ధర్మారావు ఇలాటి సందర్భాన్నే “అవన్నీ సీకళ్ళేనా” ఆన్న నాటికలో 

కూడా వస్తావించాడు. ఆందులో నాయకుడు కోదండరాయలు. కోదండం 

అంటే విల్లు. విల్లు ధర్మానికి పతీక. కనుక ఇక్కడ ధర్మరాయలనే అర్థం. 

ఈ కోదండరాయలు గారే మళ్ళీ జనవాణిలో పత్యక్షమవుతారు. అంపే ఒక 

రకంగా ఈ అడుక్కు తినేవాళ్ల వ్యాసాల్లో ధర్మారావు తమ జీవితంలోని కష్ట 

దశలు చూపించారనవచ్చు. ఇందులో ఉపయోగించిన పద్యాలుకూడా ధర్మారావు 
చుండిలో వనిచేన్తుండగా సమస్తమూ దొంగలపాలై న సందర్భంలో రాసినవే. ఈ 

(గంధంలో మహాసభకు అధ్యక్షుడు దమ్మన్నే. అడుక్కు_తినే ముష్టివాళ్ళ 

యశథార్గ కధలో “దమ్మడిది మంచి మనసు. మనలో పుట్రిఉం టే ధర్మన్న అని 

పిలిచేవారము'96 _ అని రచయిత ఉండబటలేక చెప్పేశాడు, 

ధర్మారావు ఈ వ్యాసాల్లో చెప్పదల్బుకుంది “అభినూనం కలవాడిచేత 

అడిగించడ మే ఒక మహా దోషం సంమానికి”97? అని సంఘధర్మం గంగలో 

కలిసింది. కనుకనే ఆడి గురుచేస్తూ బిచ్చ గాళ్ట ధర్మం చెయ్యండి బాబూ ఆని 
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ఆంటారని చమత్కరించాడు. పేరుకున్నసంవదను లేని వాళ్ళకు పంచడం 

అన్న ఆచారం అనేక దేశాల్లో ఉందని ఐస్లాండ్ [పజల ఆచారాన్నీ, భారత 

దేశంలో కీస్తు వూర్యం 64౬6లో హుయన్త్సాంగ్ కధనం ద్వారా తెలిసిన 

మహామోక దానాలను, హర్షుడి కధనూ వివరంగా తెలిపాడు. ఈ ధర్మం కాల 

[కమేణా దానంగా మారి మతంలో భాగస్వామి అయిందనీ అప్పటినుండి 

దాతకూ-(గహీతకూ మధ్య పూజారులనే దళారీలు _ గుటకాయస్వాహాగాళ్ళు_ 

భూలోక |[బహ్మలు వచ్చి మధ్యనే అపహరించటం ఆరంభ మెందసీ ఆన్నాడు.9కి 

ఈ సమస్యకు ఖచ్చితమైన కారణం కనుక్కో_వటంలో నిజానికి చాలా 

దగ్గతగా ధర్మారావు వచ్చాడు. దేశంలో సంపదను పొందినవాళ్టు “ఆసా త్తంతా 

తాను చెమటూర్చి గడించిందే అనుకుంటాడు, నిజానికి వీరికి చెమటేలేదు. 

ఆసలు చెమట ఊర్చినవాడు ఒకపూట భోజనాలతో, ఉపోష్యాలతో జరుపు 

తున్నాడు .... ఇదంతా నాదేనని (సంపద పొందినవాళ్ళు) ఉబ్బుతుంటారు. 

ఇదంతా వటి దోపిడీ _ ఇప్పటి శకికాస్మృతికి చిక్కని దోపిడి అని అనుకో 

కుండా ఉన్నారు” = అంటూ విడ మర్చి బోధించాడు. కాసీ వెంటనే మరోచోట 

తమ ధనాన్ని కొంత ఇతరులకు పంచటమన్న ధర్మం మర్చిపోవడం వల్ల ఈ 

సమస్య వచ్చిందనీ అంటాడు. అలాగే ఇంకోచోట డబ్బును సృష్టించింది ఐశ్వర్య 

వంతుడు కాడనీ “ఆలా చేసే ఆమంతం ఇచ్చినదిగూడా సంఘమే”99 అనీ 

అంటూ ధనం ఒక సామాజిక శక్తి అనీ ఆది వ్యక్తుల చేతుల్లో బందీగా ఉండి 

వ్యక్తిగత ఆస్తిగా మారటమన్నదే ఈ "పేదరికానికి _ యాచనకు - దోపిడికి 
మూలకారణమన్న మార్క్సిస్టు భావాన్ని మరో విధంగా చెప్పాడు. ఇవన్నీ 

చూస్తే ధర్మారావులో ఈ సమస్యకు మూలకారణాన్ని పసికట్టడంలో కొంత 

ఊగిసలాట కనపడుతూందని అనవచ్చు, 

వీటన్నిటికీ తోడు ఈ |గంథంలో చివర కొన్ని ముష్టివాళ్ళ యథార్ద 
_కథలు _పచురించాడు. ధర్మారావులో ఉన్న మరోగుణం తానొక సిద్ధాంతాన్ని 

(పతిపాదించినా _ |వచారం చేసినా ఆ లక్షణానికి లజ్యూలను రాస్తాడు. కొత 

పాళీ సందర్భంలో కూడా బండి ణా పల్లకీ, (వాతా - రోతా రాశాడు. ఇప్పుడు 

ఈ కథలూ రాశాడు. ఇలా చెయ్యనందువల్తే వ్యావహారిక భాషా ఉద్యమం 

సరిగా జనానికి పట్రించటంలో గిడుగువారూ, ఆ ఉద్యమవాదులూ విఫలమయ్యా 
రని ధర్మారావు బాధపడ్డాడు కూడా. 

ఈ కధలన్నీ ఆడుక్కు_తినేవాళ్ళ తెరమరుగు నిజ జీవితాలు. అనేక 

తరహాల వ్యక్తుల జీవితాల్లోకి ఎక్స్రే చూపులు. అయితే చెప్పదలచింది ఏమిటి? 

సమాజంలో వీళ్ళను క్రాగుచేస్తే సమాజమంతా వాగువడుతుందనా ? దోపిడి అంత 
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మవుతుందా 2? కుష్టు, రోగిష్టులకు సత్రాలూ అవీ కట్టిసే సమస్య తీరుతుందా ? 

అసలు ఇలాటి నాశ్ళెవరు ? _ వీటిని గురించి స్పష్టంగా ఆలోచించ లేక 
పోయాడు. దానికి కారణం లేకపోలేదు. సమాజంలో చెడును చూ పెట్టటం, 

విమర్శించటం తమ రచనల్లో చేసే తత్వం బూర్జువా రచయితలకు సహజంగా 

ఉంటుంది. |పజాస్వామ్యభావాలకు (పభావితమైన ధర్మారావూ సమకాలిక రచ 

యితలందరూ చేసిన పని ఇదే. సామాజిక సమస్యలను ఎ తి చూపుతాడు. 

(పజాస్వామ్య హక్కు_లకోసం పజల పోరాటాన్ని చూపగలడు. తపననూ 

వ్య కపరచగలడు.100 ఇలాటి దాన్ని సవిమర్శక వా స్తవికత ఆసి, అలా రాసే 

వాళ్ళను సవిమర్శక వా సవికతావాదులసీ అంటారు. వీళ్ళనే బూర్జువా వాస్త 

వికవాదులని కూడా అనచ్చు. సామాజిక దురన్యాయాలనూ, జనం జీవి 

తాలనూ చూసటంలో వీళ్ళు మతపరమైన ఛాందసాలనూ, కుటుంబ సంపదా 

యాలనూ, న్యాయం _ ధర్మం పద్దతులనూ ఇప్తూ ఇందులో ఇరుక్కు._న్నారు 

కనుకనే ఆ సమస్యలు ఆలా ఉన్నాయంటారు. మతం౦- దాని ప్రభావం సమాజం 

లోని కుళ్ళుకు మూల కారణమంటారు.101 కనుక గురజాడ తన రచనల్లో 

(వపస్తావించిన సామాజిక సమస్యలూ, కందుకూరి తన |పహసనాల డా 

మతాన్ని ఆలంబనంగా చేసుకుని వచ్చిన మూఢనమ్మకాల పె పె చేసిన నిరననలూ,; 

ఇప్పుడు ధర్మారావు ఈ రచనా; ఆ కోవకిందకూ, వీరందరూ సవిమర్శక 

వా_సవికతావాదుల కిందకూ వసారని అంచనా వెయ్యాలి. ఈ ధోరణి 19 వ 

శతాబ్దం చివరి పాదంలో బాగా (పచారంలో ఉంది. పెట్టుబడిదారీ దశ 

వచ్చిన తర్వాత ఊన్న రచయితలను కూడా ఈ సవిమర్శక వా_స్రవికత బాగా 

ఆకట్టుకుంది. దీని ప్రధాన లక్షణాలు సమాజం తెరలు చించటం, వై రుధ్యాలు 

బయట పెట్టటం చెస్తూ మానవుడిలో సామాజిక _పజాస్వామ్య భావాలు (పేరే 

పెంచటం వంటివి.102 కొందరు సమాశానికి సన్నిహితంగా పనిచేసే రచ 

యితలు |పజాపోరాటాలను కూడా చి|తిసారు. ధర్మారావు ఈ తరహాకు 

చందినవాడుగా చూడగలం. అంటే కేవలం సమస్యలను (పతిబింబించడ మే 

కాదు వాటి నిర్మూలనకు [పజాపోరాటాలవసరమన్న చెతన్యం కలిగి ఉండటం 

కూడా. ఈ స్పృహ వీరికి ఉంది కనుకనే “ఇది సంఘ దోషం. (పజలూ, 

పాలకులూ బాధ్యులు. ఆ దోషాన్ని వీరు నిర్మూలించాలి. తర్వాత చూద్దామన 

వలసిన విషయం కాదు _ అత్యవసరం” 303 - అని పజలను దారి[ద్యం-పె 

పోరాటానికి సన్నద్దులు కండని పిలుపు ఇచ్చాడు. 

ఈ [(గంథంలో వర్ణించిన లాంటి వర్గాలను “అంపెన్ (పోలి పేరియట్' 

అంటారు. అంటే సమాజం మీద పడి బతుకుతున్న పరాన్న  భుక్కుులని 
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ఆర్థం. దీనికి కారణం సమాజం కావచ్చు. కానీ ధర్మం చేసినందువల్ల వ్ళ్ర+ 

నోరు సశతాల్లో ఉంచినా అలవాటును మర్చిపోలేక పారిపోయి వస్తారు. ఇది 

ధర్మారావు సరిగా అంచనా వెయ్యలేదు. ఈ వర్గాన్ని సంఘటిత వర్చలేము. 

వీళ్ళని “సంఘం నది మీద కట్టిన మురుగు తెట్టగా వర్గాల ఆధారంగా సమాజా 

ధ్యయనం చేసేవారు భావిస్తారు, 

మొదట్లో చాలా మంది రచయితలు, ఇలాటి వర్షాలు పోతే సమాజం 

బాగుపడుతుందన్న ఆశతో గోర్కి, కిషన్ చందర్ లాంటి వాళ్ళు కూడా. వీళ్ళ 

జీవితాలనే కథావస్తువులుగా స్వీకరించారు. మన తెలుగు దేశంలో ఇప్పటికీ వీరి 
జీవితాల ఆధారంగా రచనలు చేస్తున్న రావిశాశ్ర్రి, వీనాదేవిలాంటి వాస లేక 

పోలేదు. దీనికి కారణం ఈ వర్ష స్వభావాన్ని, వర్గ ఆవిర్భావాన్నీ వీళ్ళు సరిగా 

ఆర్థం చేసుకోలేదనాలి. పొరపాటు కారణాలను ఊహించి గురికి బెత్తెడు ఎడంగా 

పరిష్కార మార్గాలు సూచిస్తారు. ధర్మారావు కూడా అప్పటికి తనకందిన 

సాహిత్యాన్ని బట్టి ఈ సమస్యను అలాగే అర్థం చేసుకుంటూ “గోర్కీ_ని 

మా సోదరుడు" అని అంటారు. అయితే గోర్కీ. క్రమంగా సవిమర్శక వాస్త 

వికతా పరిధి దాటి సామాజిక వా స్తవికతా ధోరణికి వచ్చాడు (అమ్మ నవల). 

ధర్మారావు ఆ సామాజిక వా_సవికతా ధోరణిని తన సృజనాత్మక రచనల్లో 

(పతిబింబించే కాలానికి రచనా వ్యాసంగం మాని వి శాంతి దశకు చేరుకోవటం 

జరిగింది. ఆయితే వీరు చేవ ట్టిన ఊద్యమాలలో అది ఆభ్యుదయ రచయితల 

ఉద్యమం కానీ, శాంతి ఉద్యమం కాసీ, ఈ ధోరణిని వెలిబుచ్చటం 

గమనార్లం. అంటే సామాజిక వా_సవికతలోని ఆంశాలై న (పజా "సేవా భావం, 

(శామిక పక్షపాతం, శ్రామిక పోరాటాలతో సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి 

ఉండటం, సామాజిక మానవతావాదం, చార్మితక ఆకా భావం, రీతి వాద 

నిరసనం, వధానంగా సామ్యవాద తాత్విక భావాల యెడ దృఢ విశ్వాసం104 

వంటి లక్షణాలలో చాలా వాటిని పొదివి పుచ్చుకున్నారు. 

దాతలు ఎన్నిరకాలో ధర్మారావు చెప్పాడు. వారి ఈ దాన గుణ. 

ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పు పె దనువుపె నంసో తరీయంబు పె 

బాదాబ్బంబుల పై గపోలతటి పె బాలిండ్ల-పె నూత్నమ 

ర్యాదంజెందు కరంబు |గిందగుట మీదై నాకరంబుంట మేల్ 

గాదే రాజ్యముగిజ్యమున్ నతతమే కాయంబు నాపాయమే. 

(భాగవతం అష్టమస్క_౦ధం 592 వ పద్యం) 
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అని ఆంతటి రాజ్యాలనే కాలదన్నేలా చేస్తే యీలోకంలో "పేరు వ్రతిష్టలొ స్తా 

యంపేనూ, పుణ్యం పేరు చెప్తెనూ చెయ్యరా మరి. స్వార్థం దీని వెనక 

ఎంతుందో తెలియదా. దీన్నే ధర్మారావు ఆసహించుకున్నాడు. 

సహజంగా ధర్మారావు రచయితా, కవీ కనుక ఈ వ్యాసాలు కానీ; 

యథార్థ కథలు గాసీ చాలా స్వభావసిద్ధంగానూ కవితాత్మకంగానూ ఉన్నాయి, 

ఆతడు దమ్మన్న కావచ్చు, అంకమ్మ, యెంకడు, నారిగాడు, సుబ్బిగాడు 

ఎవరైనా కావచ్చు. వాళ్ళ కళ్ళు “అవి కళ్ళేనా? తమ ముందు కనబడుతున్న 

ఈ విశాల |వపంచంలో ఎక్కడా, ఏదీ దారి కనబడలేదని నిరుత్సాహం 

పౌంది వెనక పక్కను ఏదయినా గతి కనబడుతుందేమో అని చూడడానికి 

తలలో సౌరంగం తవ్వుకుంటూ పోతూ ఉన్నాయా అన్నట్టు కనబడతాయి.”” 

నారిగాడి డొక్క “తన శరీరాన్ని తానే కొరుక్కుతింటుంది. అలాగా కొరుక్కు 

తిని ఇప్పుడు వెన్నునంటుకుంది. "105 అని వర్షిస్తాడు. “భారతంలో విదురుడి 

చివరి దశను వర్ణించే “చర్మాస్తులు గదియి అన్న భావ చ్మితణకిది ఎందులో 

తీసిపోతుంది. 

ధర్మారావు అభ్మిపాయంలో దానం అన్నది “మనుష్యులకు వెళ్ళవలసిన 

రధాన్ని మతానికెప్పుడు తిప్పారో ఆప్పుడే దర్శిద లక్షణాలు దేశానికి దాపురిం 

చాయన్న "10 భావం ఉంది. కనుకనే ఈ వ్యాసాలన్నీ ఆ దిశ గానే మళ్ళాయి. 

ఏదిఏమైనా ఆతి సహజమైన భాష వాడారు. మెత్తగా సంఘాన్ని చీవాట్టు 

'పెప్టేలా వ్యంగ్యం కలబోశారు. మనుషుల్లో ఆడుగంటిన మానవత్వం చిగు 
రెతితే “మానవ హృదయంలో ఉన్న సీచత్యానికి స్మారక చిహ్నాలుగానూ 

మనుషుల దుష్టత్వానికి సజీవంగానూ ఉన్న మాన్యుమెంటులు"107 అయిన 

ఈ అడుక్కు తినేవాళ్ళు “ముష్షి ఎ తడానికి యోగ్యత లేని వారు” అవుతా రని 

ధర్మారావు ఆశాభావం వెలిబుచ్చుతాడు. 

అన్నా కెర్ నినా 

నిరక్షరాస్యతా నిర్మూలన అనేక సామాజిక రుగ్మతలను మానేందుకు 

ఉపయోగపడ్వంది. జనంలో కొత్త భావాలు |పచారం కావటానికి సాధార 
ణంగా నిరక్షరాస్యత ఆటంకం కలిగిస్తుంది. వృదులో ఇది ఉన్నందువల్ల 

అనే > 6 ర్వా 0 
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కొత్త తరానికి వాళ్లు ఆటంకాలుగా పరిణమిసారు. మూఢనమ్మకాలనూ, ఆచా 

రాలనూ తరతరాలకీ పంచిపెడ్తారు. కొత్త నెత్తురులో ఈ పాత క్రిములు దూర 
కుండా చెయ్యాలంటే అవిద్యమీద దండయాత సాగించటం చాలా అవసరం. 

శాస్త్రియ దృక్పధం (ప్రజల్లో ఆలవడందే ఆంధ విశ్వాసాలు అంతరంచవు. 

అందుకు అక్షరాస్యుల శాతం పెరగాలి. ఆ దిశలో కృషి చెయ్యటం చాలా 

ఆవసరం. ఏ దేశంలోనన్నా కొత్తగా అధికారానికొచ్చిన [పభుత్వం ముందుగా 

దీన్నే చేపటి తమ ప్రజలను సరైన దిశగా నడిపించుకోటానికి కృషిచేస్తుందన్న 

సత్యాన్ని సోవియట్ యూనియన్, చెనాలు నిరూపించాయి. తరతరాలుగా 

జనంలో నాటుకున్న అభ్మిపాయాలు అభ్యుదయానికి అడ్డుగా పరిణమించి 

నప్పుడు అందుకు కారణమైన చదువురానితనాన్ని రూపుమాసటానికి ముందు 

ధ్వజం ఎతాలి. 

ధర్మారావు భారతదేశంలో అనేక ఆంశాల పెన |పజలకు సరైన అవ 

గాహన లేదన్న నమ్మకం కలిగినవాడు. దినికి సాక్ష్యంగా జనంలో ఉన్న ఆర్య 

రహితమైన సామాజికాచారాలు _- ఎంత గుదిబండలుగా ఉన్నా వదిలించుకోలేక 

పోవటాన్ని గమనించాడు. కొత్త సాహిత్యాన్ని కానీ, సామాజికాంశాలను కానీ 

కొత్త చూపుతోచూడాలన్న అభి పాయాన్ని తన రచనల్లో నూచించాడు. అందుకు 

నాందిగా సశాస్త్రీయంగా "పెళ్ళిసీ, అనేక ఆచారాలనూ పరిశీలించి జనానికి 

తెలియ పరిచాడు. ఇతర దేశభాషాసాహిత్యాలనూ, షృక్రియలనూ, వాటిల్లో 
ఆందచందాలనూ తెలుగువాహా తెలుసుకోవటం చాలా ఆవసరమన్న భావంతో 

గతంలో వేగుచుక్క [గంథమాల నిర్వహించారు. చాలా పు సకాలు తెచ్చారు. 

ఆయితే 1951 నాటికి ధర్మారావు పూర్తిగా భావాల్లోనూ, భాషలోనూ 

మారారు. తదనుగుణంగా రచనలూ చేశారు. తన కొత సూతాలను, భావా 

లను (ప్రచారం చెయ్యటానికి పుతికలూ నడిపారు. దీనికి తోడు ఒక (గంధ 

మాలనూ నడపాలన్న ఆశయం ధర్మారావుకు, వారి చుట్టూ ఉండే మితులకూ 

కలిగింది. |పవంచ రాజకీయ (గంథాలూ, విజ్ఞాన్నగంథాలూ ఈ (గంథ మాల 

ద్వారా అనువాదం చేసి |పజలకందించాలని అనుకున్నారు. 

అందుకే “ఇంటింటి విజ్ఞానమాలి ను నెలకొల్పారు. అప్పటికి ధర్మారావు 

మ్శదాసులో “జనవాణి” వారపుతికను నడుపుతున్నారు. (ప్రజల్లో పతికకు 

పి శేషాదరాభిమానాలుండేవి. వ్యతికొలో అన్ని ఆంశాలమీదా వ్యాసాలూ ఆవీ 

వస్తూండేవి. జనం నాడిని తెల్పుకున్నారు ఆలాగే ఇతర మితులూనూ. దీనికి 

వెన్నెముక దర్శి చెంచయ్య. మృదాసులో (ప్రఖ్యాత ఆడిటర్ గా పర్వతనేని 
లను గం ఊంకాంచేవంణగంు షాకిణంంగమానులు ఆం గ బగ డెను. కవ 
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నంలో చారి కార్యాలయం ఉండేది. (పత్యేక అహోషనా అ మీద కొందరు 

సాహిత్యకారులూ సారస్వతాభిమానులూ 19-8-51 న _బహ్మయ్య కార్యా 

లయంలో సమావేశమయ్యారు. (పపంచ వాజ్మయంలోని ముఖ్యమైన రచన 

అన్నింటినీ తెలుగులోకి అనువదించి ఆందించాలన్న సంకల్పంతో నాటి సభలో 

చర్చ సాగింది. ఏకాభ్మిపాయానికొచ్చారు. “ఇంటింటి విజ్ఞానమాల” అన్న 

"పేరును స్టిరీకరించారు. సంవత్సరానికి కనీసం పది పుస్తకాలు (ప్రచురించాలసీ: 
25 వేల రూపాయలను మూలధనంగా సేకరించాలసీ భావించారు. పోషకులు, 

కాశ్వత సభ్యులుగా చందాదారులను చేర్చాలని అనుకున్నారు. “పపంచ విజ్ఞా 

నంలో విప్పవకరమైన మార్చులీ రెండు శతాబ్దులలో చాలా వచ్చినవి. అవి 

యాదృచ్చికంగా తప్ప మన భాషలోని was ఇందుకు మన పరిస్థితులు 
కారణమని వేరే చెప్పనవసరంలేదు, .... .... ....” 

“ఏదేశంలో కానీ, జాతిలో హ్ విజ్ఞాన మంతా మౌలికంగా పకక 

కాదు. (పపంచ విజ్ఞాన భాండారంలో అత్యవసర వస్తుసామ[గినంత టిని యెవరి 

భాష లోనికి వారనువ ర్రీంవ జేసుకోవాలి”” ... 

“ఆందుకనే మన సాహిత్యాన్నీ స్వయం సంపూర్ణం జేసేందుకు 

(పవంచ వాజ్యయంరలోనుంచి ఆతి ముఖ్యములూ, ఆతి పసిద్దము లూ అయిన 

వానినొక వందాయాభఖై దాకా అనువదించవలసీ ఉంటుంది” .... 

“రాజనీతి, అర్ధసీతి, తత్వశాస్త్రం .... మొదలుకొని, సారస్వతంలోని 

నవలలు, నాటకాలు, కధలు వగైరాల వరకూ ఆరిస్టాటిలు మొదలు మార్కు, 

లెనిన్ ల వరకూ, 'గోగోల్, చెకోవ్, బార్హాక్ వంటి (పపంచ సాహాత్యఠలో 

మెరీకల్లాంటి వాన రచనలన్నీ తప్పరలో తెలుగు చదువుకొన్న ప్రతి ఆంధునికీ 
అందించనున్నాము”108 అన్న విజ్ఞప్తిని ఆ సమావేశం తయారుచేసింది. 

ఈ ఆశయాలతో విజ్ఞానమాల నిర్వహణకు ఒక కార్యనిర్వాహక 

వర్గాన్ని కూడా ఎన్నుకొంది. 

అధ్యమ లు : మోటూరి సత్యనారాయణ 

ఉపాధ్యక్షులు : తాపీ ధర్మారావు 
కోశాధికారి : పర్వతనేని (బహ్మయ్య 

కార్యదర్శి ఏ పందిరి మల్లికార్జునరావు 

కార్యవర్గ సభ్యులు వ నార్హ వెంక టేశ్వారరావు, డొర్ఫి చెతచాయ్య, 

విద్వోన్ విశ్వం, కొడవటిగంటి కుటుంబ 
రోవు, డా॥ వి. యన్. శర్మ, దర్శి 

_సుభదమ్మ. 
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1951 2 లె నెలలో అన్నా కెరిసీనా, టాంపేన్, దానున్న సంక్షోభం 

అన్న [గంథాలను. (ప్రచురించాలని నిశ్చయించారు. కార్యదర్శి పందిరి మల్లి 

కార్డునరావు అప్పుడొక ముదణాలయం సెట్టి “కిన్నెర” హృతికను నడుపు 

తున్నాడు. ఈ ముదణాలయంలోనే [గంథాలను ఆచ్చేయాలనుకున్నారు. అప్ప 
టికి విద్వాన్ విశ్వం ఖచ్చితమైన ఉద్యోగమంటూ ఏదీ లేకుండా ఉన్నాడు. 
జనవాణీతో సహకరిస్తూండేవాడు. (పెట్టు సైరన్ బర్ రాసిన (గ్రంథాన్ని “రానున్న 
సంకోభంి” గా విశ్వం అనువదించాడు. అచ్చయింది. ఈ విజ్ఞానమాల నిర్వా 
హకుల్లో చాలామందికి కమ్యూనిస్టు భావాలుండేవి. దర్శి చెంచయ్య గదర్ పార్టి 

నుండి కమ్యూనిస్టు పార్టీ వె పువచ్చాడు. _పెపు సకం విడుదలతర్వాత సభ్యులుకల్సి 
చర్చించి జనంలో బాగా వెశ్ళేది.తేలికగా అర్ధమయ్యేదీ ఒక పుస్తకాన్ని వెంటనే 

(వచురించాలని భావించారు. ఈ సూచన ధర్మారావే చేశారు. అన్నా కెరిసీనా అను 

వాదం ధర్మారావే చేపట్టాడు. 109 చాలా కొద్దికాలంలో పూర్తిచేశాడు. అచ్చు 

విషయాలు విద్వాన్ విశ్వం చూనూండేవాడు. అన్నా కెరినీనా 1పచురణ కావడం, 

తక్కు_వకాలంలో జనం ఆదరానికి పాతం కావటం జరిగింది. కానీ పాపం 

పందిరి మల్లికారునరావుకు (పింటింగ్ చార్జీలు కూడా దక్కలేదు. తక్కువ 

ధర పెట్టటం ఒక కారణమంటారు. ఆంతే ఆ పెన ఈ విజ్ఞానమాల మరే 

పుస్రకాన్నీ చేపట్టలేదు. 

“ఆన్నా కెరిసీనా'” రచయిత లియో నికొలయేవిచ్ టాల్స్టాయి. రష్యాలో 
1828 _ 1910 సంవత్సరాల మధ్య జీవించాడు. చాలా సంప పన్న కుటుంబంలో 
జన్మించాడు. టాల్స్టాయ్ రచనలన్నీ 90 వాల్యూములున్నాయి. అనేక కథలూ 
వ్యాసాలూ రాశాడు. అతనికి సపేరుతెద్చిన నవలలు వార్ అండ్ పీస్, అన్నా 

కెరినీనా, రిజరక్షన్, 

టాల్ స్టాయి తన రచనల్లో రష్యాలో వచ్చిన మొదటి విష్టవం చార్మితక 
పరిస్టితులు, దాని బలం-బలహీనత లను స్పష్టంగా చూపాడు బూర్జువా రైతాంగ 

విప్లవం చిత్రించాడు. రష్యన్ రైతు దృష్టిలో ఆ కాలంలో రష్యా ఎలాగుందో కళ్ళ 

ముందు నిలబెట్రాడు. టాల్ స్టాయి పెట్టుబడిదారీ విధానాన్నీ, చర్చినీ దుయ్య 

బట్టాడు. [వజా వ్యతిరేక మార్గాల ద్వారా (పభుత్వం చేస్తున్న దోపిడిని వెల్చడిం 
చాడు. కానీ అదే సమయంతో లొంగుచాటుతనాన్నీ, చెడును |పతిఘటించని లక్ష 

ణాస్నీ చెప్పే ఓ కొత్తమతాన్ని |పబోధించాడు. టాల్ స్థాయి సిద్ధాంతంలో 

[ప్రధాన మెంది విశ్వాసం. మానవుడి జీవిత పరమార్థం, వజలు (పీమనూత్ర ౦ 

ఆధారంగా సమైక్యం కొవాలసీ, దేవుడూ - దివ్యత్వం ఆధారంగా ఆ (వజలను 
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దేవుడిలో ఐక్యం చెందించాలనసీ . అప్పుడే వారి బతుక్కి. షార్దక్యం ఉందనీ 

ఆరించాడు, 

టాల్ స్థాయి రచనల్లో 1861 - 1904 మధ్య వచ్చిన వాటిల్లో పెరుగు 

తున్న పెట్టుబడిదారీ విధానం _ క్షీణిస్తున్న వంశ పారంపర్య రైతాంగ స్టితి 

వర్ణనలూ అధికంగా ఉంటాయి. బూర్జువా నాగరికత దుర్తక్షణాలను బహిర్గతం 

చేస్తూ మొ తంమీద ఆనాగరికతను తృణీకరించాడు. నిరాడంబర జీవితం 

గడుపుతూ సామాన్య రైతుగా బతుకులు కొనసాగించాలని ఉపదేశించాడు. 

దేవుణ్ణి ఆరాధించినప్పుడే మానవుడు స్వేచ్చ పొందగలడన్న భావాన్ని టాల్ 

స్థాయి (పదర్శిసాడు. మానవుడి (ప్రధాన లక్ష్యం భూమ్మీద దేవుడి రాజ్యం 

స్థాపించటమేనంటాడు, దీనికోసం కళల్లో కూడా మతపరమైన చోదకశకి 

ఆవసరమన్న నిర్ణయానికి రావడం కూడా జరిగింది. టాల్ స్టాయికొచ్చిన కీర్రి 

(వతిష్టలు విప్పవ (పతీప రచనలు చేసినందుకూ, ఊహాత్మక భావవాది ఆయి 

నందుకూ రాలేదు. వా_సవిక మైన యుద్దమూ శాంతి, అన్నా కెరిసీనా, రిజరక్షన్ 

నవలలు రాసినందుకే వచ్చింది. సామాజిక అసమానతలకూ, నిర్బంధకాండకూ 

గురైన (ప్రజల తిరుగుబాట్లను తన రచనల్లో (పతిబింబించినందుకు లెనిన్ 

'టాల్స్టాయి రష్యన్ విప్టవాన్ని |ప్రతిబిందించిన దర్పణం' అని 1908లో 

ఒక వ్యాసంలో |పస్తుతించాడు. “రష్యన్ రైతులు తమ యజమానుల దుశ్చ 

ర్యలనూ - దోపిడిసీ అసహ్యించుకొనేవారేగాసీ వారిని ఎదిరించి ప్రతిఘటించే 

సాయికి ఎదగని దశను టాల్ స్థాయి వర్ణించాడు. 

ఈ వెరుధ్యం నిజంగా టాల్ స్టాయిలో కూడా ఉఊండబక్త ఆ కోణంలో 

చ్నితించాడని లెనిన్ భావించాడు.110 టాల్స్థాయి రచనలను అంచనా వేస్తూ 
లెనిన్ “ఆతడి రచనల్లో వారసత్వం గతానికి సంబంధించింది కాదు. భవి 

ష్యత్తుకు చెందింది. దీన్ని మనం స్వీకరించాలి. రష్యన్ శ్రామికుడు దాన్ని 

ఆధారంగా పెంపొందించాలి” అంటాడు.111 

టాల్ స్థాయి రచనల్లో “అన్నా కెరినినా' రెండో (పసిద్ధమెన నవల 

(1878). అప్పుడ వుడు టాల్స్టాయి రచనల్లో చెప్పిన విషయాలు అతడి అభి 

'పాయాలకు విరుద్ధం కావటం కూడా ఉంది. అన్నా కెరినీనాను మొదట 

రాసిన (పతిలో _ తన విధులను ఆటు తల్రిగానూ, ఇటు భార్యగానూ మరిచి 

స్వసుఖాలకు పాకులాడినందుకు ఖండించదగ్గ పాతగా చితించాలని భావిం 

చాడు. కానీ నవల పూరయి తుది మెరుగులు దిద్దుకున్న [ప్రతిలో పాత 

స్వభావం జాగా మారిపోయింది. లోకంలోని జమిలి బతుకులమీద, ఉన్నత 

వర్గాల సీతి సూూతాల మీదా ఆమె చేసిన తిరుగుబాటు సమంజసమే అనిపి 
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స్తుంది. పాఠకులకు ఆమె మీద సానుభూతి కలుగుతుంది. దీన్నే టాల్ స్టాయి 

ఒక మితుడితో “నా నాయకులు - నాయికలు నేను కోరుకోని పనులు చేస్తూం 

టారు. వాళ్ళు నిజజీవితంలో ఆ ఘట్టంలో ఎలా మసులుకోవాలో అలానే (పవ 

ర్తిసారు తవ్ప నా యిష్టాయిష్టాల |పకారం నడుచుకోరు”” _ అని వివరిస్తాడు.* 12 
అన్నా తనకన్నా ఇరవయ్యేళ్ళ 'పెద్దవాణ్తి వెళ్ళి చేసుకుంటుంది. అతడు 

అలెక్టి. వారి కొడుకు సెర్యోజా. కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ అన్నాకు వొరొన్ స్కా 

పరిచయం |పేమగా పరిణమిస్తుంది. కొడుకు - _పేమికుడి మధ్య అన్నా 

మధనపడ్తుంది. [కేమికుడు అన్నా కొడుక్కీ. _ ఆమెకీ మధ్య ఆగాధం 

తవ్వుతాడు. ఆది భరించలేదు. చివరికి రైలుకింద పడి చనిపోతుంది. 

అన్నా బతుకును డాలీ ఓద్దాన్ స్కియాతో పోల్చి చెపాడు టాల్ స్టాయి. 

డాలీ భర్త అవిదేయుడు. కానీ డాలీ తన పిల్లలకోసం అన్నీ భరిస్తుంది. 

అన్నాను కూడా పేల్చవాడికోసం భర్త దగ్గరే ఉండాలని టాల్ స్థాయి కోరుకుం 

టాడు. కానీ అలా జరగదు. 

లెవిన్ పాత ద్వారా టాల్స్టాయి అన్నా అదృష్టాన్ని సరితూసాడు. 

లెవిన్ అం టే టాల్ స్టాయి సిద్దాంతాలై న ఆత్మశుద్ది, విశ్వమానవ పేమ, ఇహ 

లోక సుఖాలకన్నా పరలోక సుఖాలకై కృషి చేయటం వంటి లక్షణాలున్న 

వ్యకి. అన్నా పాత శారీరక సుఖం, సౌందర్యోపాసన కోసం తపి సే లెవిన్ 

తద్వ్యాతిరేకంగా వాటిని అధిగమించడానికి కృషి చేస్తాడు. 

టాల్ స్టాయి నాటి సామాజిక పరిస్థితులను అంచనా వేసుకుంటూ, 

ఉన్నతవర్లాల వాళ్ళలో ఉండే తెరలను చించుతూ భౌతికంగా అన్నా 

పాత పె సానుఖూతి కల్గివున్నాడు. కాని మానసికంగా అన్నా భర్తతో 

కలిసి కాపురం చేయడం ఆశించాడు. ఏమైనా పరిస్థితుల వై రుధ్యానికి తట్టుకో 

లేక అన్నా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. 

లెవిన్ నాటి రష్యాలో పరిస్టితిని “రష్యాలో ఉన్న సమస్య అంతా 

భూమికీ, దానిలో పనిచేసే వారికీ మ్మాతమే” 113 అంటాడు. ఆంతేకాదు 

“రష్యాలో 1పతిది కిందుమీదొతోంది. ఇప్పుడిప్పుడే కుదురుకొంటోంది”'114 

ఆని చాటిచెప్పాడు. 

““టాల్ స్టాయి రచనలు మాకు జవము - జీవమూ ఇస్తాయని, ఐరోపాలో 

చాలా అవసరమైన సీతిని ఇవి అందిస్తాయని అంటూ” ఈ మందు ఆర్భాటంతో 
కూడి కుంగి కృశించిపోతున్న మాకు చాలా ఆవసరమని” [ప్రఖ్యాత నవలా 

కారుడు రోమరోలా అంటాడు టాల్ స్థాయికి రాసిన ఓ ఊఉ త్తరంలో. 
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ధర్మరావుకు ఈ అన్నా కెరినీనాలో ఉండే _ స్రీజాతి పాతచితణం, 

పెరుగుతున్న పెట్టుబడిదారీ దశలో ఉన్న బూర్జువా నాగరికతలోని చుర్ణక్షణా 

లను బయట పెట్టటం; విశ్వమానవ [(పేమవంటి భావాలు బాగా మనసుకి 

నచ్చాయి. అందుకే దీన్ని చాలా త్వరగా అనువాదం చెయ్య గల్లారు, 

చిన్ని చిన్న వాఖ్యలతో సులభ శైలిలో చక్కని భాషలో రచన సాగించారు. 

తన మితులందరికి దీన్ని గురించి చెప్తూండేవాడు. బి. ఎన్. రెడ్డిగారికీ 

కధలో గొవృ్పతనం నిత్యం ధర్మారావు చెప్పేవారని ఓ ఇంటర్యూలో 

రెడ్డిగారన్నారు. (పేజి 69, ఆం్యధ్యపభ వారవతిక. 15.7.81.) 

ధర్మారావు అనువాద రచనను ఉదాహరణకు చూద్దాం. 

“ఇదేమిటి ? అతనెవరు +? నేనెలాగ అతణ్ణి (పేమించాలి 7? నాకేమీ 

తలియడంలేదే. ఆది తెలుసుకోకపోవడం నా తప్పే. నేను వటి శుంఠనయినా 

కావాలి. కొంచె పిల్రవాణ్ణయినా కావాలి.” ఇదంతా అన్నా కొడుకు నెర్యోజా, 

షన ఇ (వాన్సుకీల సంబంధం గురించి ఆనుకునే స్వగతం. 115 

ముఖ్యంగా “పెళ్ళి దాని సంబంధాలు ఎలాగుండాలి అన్న అంశాలు 

ధర్మారావుకు మొదట్ను ౦డీ (పశ్నార్హకాలుగా ఉంటూ రెచ్చిస్తూ పున్తకమే 

రాయించాయి. “పడుపు వృత్తి మీద చర్చావేదికలనే తన ప్యతికలో నిర్వ 

హించాడు. ఇవి కూడా ఈ నవలను అనువాదం చెయ్యటానికి పీరిని పురికొల్చి 

ఉండవచ్చు. టాల్ స్థాయి మీద అభిమానం మరింత కుదురుకొని జనవాణిలో 

“యుద్దమూ _ శాంతిని కూడా *వంటబెత్తితో అనువాదంచేయించి “వాజ్మయ 

గుళికలు అన్న శీర్షిక కింద |పచురించేటంత వరకూపోయింది. 

ఇంత చక్కగా మానవతా వైరుధ్యాలను వివరినూ సాగిన అన్నా 

'35సీనా నవలను “బాధలతోనూ, అబద్దాలతోనూ, దుఃఖాలతోనూ, దుర్మా 

రాల తోనూ నిండి ఉన్న పుస్తకాన్ని అన్నా ఏ దీపం సహాయంతో చదువు 

కుందో, ఆ దీపం ఒక్కసారి ఇదివరకెన్నడూ వెలగనంత పకాశంతో వెలిగి 

చికటిలో ఉన్న |పపంచాన్నంతటిసి స్పష్టంగా కనబరచి, భగుమని మండి 
మెల్లగా తగ్గి, శాశ్యతంగా ఆరిపోయింది "116 _ ఆన్న సుదీర్హ వాక్యంతో 
ధర్మారావు ముగిస్తాడు. ఇది జీవితం వ్యాఖ్యానం. 
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రాలూ = రప్పలూ 

స్వీయచరిత అన్నది ఆధునిక సాహిత్య (ప్మకియ. ఆంగ సాహత్య 
(ప్రభావంతో స్పష్టమెన ఆకృతి పౌందింది. సాధారణంగా చరిత అంటే దేశ 

చరి్మిత అన్న భావమే కలుగుతూంటుంది. రాజుల, దేశాల భూతార్థాల వివ 

రణ. ఇక జీవితచర్మిత ఆంచే వ్యకి సంపూర్ణ జీవితాన్ని వెల్లడిస్తుంది. అతడి 

జీవితంతో ఏయే ఘట్టాలు ఏ విధంగా అతణ్హి (ప్రభావితం చేశాయో తెలియ 

చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తి జీవితం ఆతడు జీవించిన దేశ, రాజకీయ, సాంఘిక, 

సారస్వత రంగాల చర్మ్శితతో పెనవేసుకుని ఉంటుంది. అందువలన వ్యక్తి 

జీవిత చరిత అంటే స్థూలంగా నాటి దేశ సామాజిక చరితగా రూపుకడుంది. 

తాను రాసుకున్న తన చరిత అనే అర్థంలో గురజాడ శ్రీరామ్మూ ర్తి 

“స్వీయచరి[తి అన్నదాన్ని మొదట వాడారు.1165 వారు రాసిన “కవి జీవిత్ర 

ములు” [గంథాది పీఠికలో దీన్ని ఉవమోగించారు. ఈ |[పయోగం మీద 

కందుకూరిని ఆధారంగా చేసుకుని కాశీభట్ట (బహ్మయ్యశాశ్త్రి దుయ్యబట్టారు. 

“స్వీయచరి.త మిందపశ బ్రము. అనాఘాత పాణినీయ గంధులగు వండితులు 

వారిది యెరుగక [గంధమునకీి నామకరణము గావించిరి”....న్యకియ చరిత 

అసి కాసీ “సౌవచరితి' ఆనికానీ *న్వ- చర్మితి*117 అనికానీ పిలవాలని వారి 

వాదం. (ఆర్యమత బోధిని అన్న సతికలో కూడా చాలా సంచికల్లో ఈ 

విమర్శనం సాగింది.) ఆయితే ఎవరూ దీన్ని అంతగా పట్టించుకున్న పాపాన 

పోలేదు. “స్వీయచర్మితి అన్నదే రూడి కావడం, తర్వాత చాలామంది ఆలాగే 

రచనలు చెయ్యడం కనిపిస్తుంది. 

ఆంగ్ల సాహిత్య |పభావం ద్వారా ఈ నూతన (ప్రకియ తెలుగులోకి 

వచ్చిందనుకుంటే ఆంగ్లంలో సామాన్యంగా ఇది వచన (_ప్మకియగానే విలసి 

ల్రింది. తెలుగులో వచన వుకియగా ఇది రూపం దాల్చక ముందు పద్య 

రూపంలో సాజాత,_రించిన ఉదాహరణలూ కొన్ని కనిపిసాయి. మన |పాచీన 

కవులందరూ కావ్యావతారికల్లో ఎంతో కొంత తమ చరితను చెప్పుకున్నారు. 

అయితే అద కవి జీవితాలను వెల్లడించటానికి ఎంతవరకూ ఉపకరిస్తుందన్నది 
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అనుమానం. దీన్ని కవులందరూ కావ్యరచనలో ఒక భాగంగా రాకారే తప్ప 

ఒక (ప్మకియగా భావించలేదనే చెప్పాలి. 

19 వ శతాబ్దం చివరి దశాబ్దంలో కొక్కాండ వెంకటరత్నం 
పంతుల.,118 మండపాక పార్వతీశ్వర శాన్ర్రీ,119 (1888 జ 1897) తమ 

స్వీయ చరితను కొంత భాగం పద్యక్సతులుగా రాశారు. పార్వతీశ్వర శాస్త్రి 
(గంథానికి పూండ్ర రామకృష్ణయ్య పీఠిక రాస్తూ “ఇ ట్రై (గంధమీ భాష్య 

నూతనముగా దీనిం|బకటింప [బయత్నించినారముూ120 అని అన్నారు. ఇది 

ఒక నూత్న _ప్మకియగా ఆంగ్ల సాహిత్య _పభావంతో వచ్చిందన్నప్పుడు దిని 

లక్షణాలివో తెల్ఫుకోవటం అవసరం. 

“Autobiography as the suggestive nomenclature of 

Southey implies is the biography of a person written by him- 

self. lts motives are various among others self scrutiny for 

self edification, self justification, as cardinal Neuman’s 

beautifully written Apologia Projunita (18 64), a nostalgic 

desire to linger over enchanting memories as Selma Laserlof’s 

Marbacha (1922) belief that ones experiences may be helpful 

to others as Hellen Keller’s “The story of my life” (1908) 

an earnest attempt to orient self amid a world of confusion, 

as the Education of Henry Adams (1906), the urge for arti. 

stic expression or the purely commercial desire to capitalize 

on fame or position"121 

_ అని ఆంగ్ల విజ్ఞాన సర్వస్వంలో ఉదాహరణ పూర్వకంగా వివరించారు. 

“తన చరితను తానే రాసుకోవటం, తానే రాసుకున్న ఆత్మకథి” ఆంటూ 

ఆక్సుఫర్డ్ నిఘంటువు ఆదటోబయో[గఫికి అర్ధం చెప్తుంది. 

ఈ [ప్రమాణాల వెలుగులో పరిశీలిస్తే తెలుగు వాళ్ళలో జీవితచరి త 

రాసుకున్న మొదటివాడు వెన్నెలకంటి సుబ్బారావు (1784 _ 1889). 

స్ లైఫ్ ఆండ్ జర్నల్ ఆఫ్ వెన్నెలకంటి సుబ్బార్తావ్' - అన్న 

[(గంథాన్ని 158/2 లో అచ్చేశారు.. మ్మ్యదాసులో ఆనాడుండే సర్ ఆదాలత్ 

కోర్టులో అనేక భాషలు తెలిసిన అనువాదకుడుగా వనిచేశాడు. భారతదేశం 

యావత్తూ రెండుసార్లు పర్యటించి ఆనేక నిషయాలను ఈ |గంథంలో పొందు 

పర్చాడు.122 రచన ఇంగ్లీషులో సాగింది. అలాగే అదేకాలంలో గవర్నర్ 

కార్యాలోచన సభలో సభ్యుడు పశ్ళి చెంచల్ రావు పంతులు తమ చరిత రాను 

ను 
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కొన్నారని వంగవోలు వెంకట రంగయ్య రాశారు.123 లభించలేదు. చెంచల్. 
రావు వీరేశలింగం సమకాలికుడు. ఆది వంగవోలు మాటలు చూసినా అది 

ఏరూపంలో, ఏభాషలో ఉందో కూడా తెలీదు. కావలి బొర్రయ్య (1777 _ 

1808) కాలం నాడే తన దినచర్యను ఇంగ్రీషులో నమోదు చేసుకున్నాడు. 

మెకంజీకి బాగా తోడ్పడ్డ వ్య క్తి. రాయల్ వషియాటిక్ సొసైటి పతికలో 
ఇంగ్రీమ రచనలు దేశాడు, ఏరి తమ్ముడు ఆంగ్లంలోనే లైవ్ ఆఫ్ దక్కన్ 

పౌాయట్స్ (1829) ను (పకటించాడు. ఇవన్నీ చూసే నాటి మేధావులకూ 

విద్యాధికులకూ ఆంగ్లం మక్కువ ఎక్కువని తెలుస్తుంది. ఆందువల్లనే అక్కడ 

నుండి వచ్చిన ఈ |హ్మక్రియను బొరయ్య నుండి సుబ్బారావు వరకూ ఏదో 

రూపంలో ఆంగ్లంలోనే నిర్వహించారు. 

వీటి తర్వాత కందుకూరి వీరేశలింగం స్వీయచర్మ్శిత వచ్చింది. అందులో 
వారు తెలుగులో మొట్టమొదట స్వీయచర్శితను తామే రాశామని చెప్పుకున్నారు. 

కనుకో అంతకు పూర్వపు రచనలన్నీ ఆంగ్లంలోనే వచ్చాయని రూఢి పడింది. 

ఇంగ్లీమ సంపదాయంతో, ఆ |పభావం కారణంగా తెలుగులో వెలువడిన 

మొదటి స్వీయచరిత కందుకూరిదైతే (1811), తెలుగువాడు రాసుకున్న 

స న స య న మ సారే 
ఇది ఆంగ్లంలో ఉంది (1872). 

దినచర్యలు రాసుకోవడమూ, యా(తావృతాంతాలు రాయడమూ, స్వీయ 

చరితకు' ముడిసరుకు కాబట్టి ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య కాశీయా[తా చరిత 

దీనికిందికే రావచ్చు. ఇది షేవ్ మాసాల 15 రోజుల 15 గంటల యాతా 

చర్మిత. ఇందులో కీంయచరిత ఉన్నా యాతకు సంబంధించిన మేర కే, 

ఇదే సందర్భంలో అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు స్వీయచర్శిత 

'నాయెరుక' ముందు వచ్చిన స్వీయ చరి తన్నవాదం ఇటివల బయల్లేరింది.1 24 

ఇది అసమ్మగం _ ఏకదేశం అయిన స్వీయచరిత. ఆధునిక రూపరేఖలకు 

ఆనుగుణ మైనది, అనేక విధాలుగా (పామాణిక మైందీ ఆయిన స్వీయచరిత 

కందుకూరిదే. ఈ వాదాన్ని స్వీయచర్శితలను శతాధికంగా సేకరించి 
అందులో కృషి సాగిస్తున్న అక్కిరాజు రమాపతిరావు సోపప తికంగా తమ 

పేరేశలింగం - సమ్మగ పరిశీలని లో సిద్దాంతీకరించారు కూడా. 

తెలుగు నాట సీయచరి|తలు కవులు, కళాకారులు, పండితులు, సంఘ 

సంస్క రలు, ఉద్యమక రలు, రాజకీయ నాయకులు మొదలైన వాశ్ళిందరో 

రాసుకున్నారు. వీరిలో మహిళలు కూడా ఉన్నారు.125 వీటిలో కొంత వైవి 

ధాన్ని దృష్టిలో కెట్టుకోవాలి. అనుభవాలు = జ్ఞాపకాలు, గతకాలపు 

క్ 
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స్మృతులు, చిన్ననాటి ముచ్చట్లు మొదలై నవి కూడా కేవలం ఏకదేశంగా 

కాకుండా, పరిధిలోనూ వ_స్ఫృతిలోనూ వ్యక్తి జీవితకాలంలోని ముఖ్యఘట్టాలను 
సన్ని వేశావధులను స్పృశించగలిగితే, సమీక్షిస్తే వాటినీ స్వీయచర్మితలుగానే 
గహించవచ్చు. వీటన్ని టిసి సూలంగా సాహిత్య, భావుక, సామాజిక, 

రాజకీయ, చార్మితక, యాతా సంబంధులుగా విభజించవచ్చు. ఇప్పటి వరకూ 

లభిం చేవన్నీ ఈ వర్గీకరణలో ఇముడాయి. 

తాపీ ధర్మారావు 'రాలూ - రప్పలూ' . ఆంటూ సాగించిన రచన 

స్వీయచర్మిత. దీన్ని జనవాణి వారష్ముతికలో రీ.2.52 న ఆరంభించి ఉ.2.88 

సంచికతో ముగించారు. ఆయితే ఈ రచనలో మద్రాసులో బి. వ. చదువు 
కొనసాగుతూండటం వరకే వచ్చింది. దీన్ని రాయమని చాలామంది మితులు: 

కోరినట్లు జనవాణిలో వినయంగా తనను గురించి చెప్పుకున్నాడు. 

ధర్మారావు ఈ స్వీయచరిత వస్తూన్న కాలానికి కొద్దిగా అటూ 

ఇటూ వచ్చిన స్వీయచర్శితలు ప్రజ్ఞాపభాకరం అన్న పేరుతో వేటూరి 

[పభాకరశాశ్ర్ర అసమ్మగ రచనా (1951) ; కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులు 

స్వీయచర్మిత (1982); కె. వి. యన్. కేసరి చిన్ననాటి ముచ్చట్లు (1958) 
దర్శి చెంచయ్య 'నేనూ_నాదేశం' అనేవి. ధర్మారావు స్వీయచరిత్ర అసమ్మగం, 

వకదేశం. కాబటి ఆయన చెప్పాలనుకున్న వన్నీ, అక్షరబద్దం కాలేదు. బాలక 
కౌమారాలను స్మరిస్తూ యవ్వన [పాంగణంలో అడుగు వెట్టిన కథతో ఆయే 

కాడు. అందువల్ల దిన్ని సూలంగా మాత మే జీవితచర్శిత "అనవచ్చు. 

రాలూ-రప్పలూ అని పేరుపెట్టడంలో తన జీవితంలో తన వ్యక్తిత్వం, 

రూపుకట్టుకోవడంలో తానధిగమించిన సన్నివేశాల్లో ఎదురైన సమస్యలు, అవ 

సరమైన చొరవ మొదలైనవానిని ధ్వనింవచేసే అభ్మిపాయం ధర్మారావు 

కుందని భావించవచ్చు. సాహిత్యవిషయకం గానూ, సామాజిక పురోగతి విషయ 
కంగానూ, భాషావరంగానూ కందుకూరి, గురజాడ, గిడుగుల వారసత్యం 

వీరిలో తర్వాత |వస్సుటమెంది. ఆందువల్ల దారిలో రాలూ రప్పలూ చూచు 

కుంటూ నడిచానన్న ధ్వని. Me టా ఆ సమస్యల పేలవత్వం - 

ఆసార్దక తలు కూడా ధ్వనితమే అనాలి. 

ఈ రచన పుస్తక రూపంలో 1979 లో ధర్మారావు చనిపోయిన 
తర్వాత వెలువర్చి ఉంది. ఇందులో 19వ శతాబ్దం చివరికాలంలో కుటుంబాలూ, 
వృత్తులూ, విద్య అప్పుడప్పుడే [వబలుతూండే కొత్త లక్ష్షశాలూ (బాహ్మణేతర 

కుటుంబాలు దీనివైపు మొగటం కనిపిస్తుంది. కులవృత్తులు శిథలమైపోతూ 
ఆఅంగవిద్యాాపభావం వ్యాపిం చటాన్నీ, ఆంగ్లభాష పె మోజూ, ఆ ఆచారాల పై 
ఆనకి [పబలడాన్నీ ధర్మారాపు చక్క._గా వివరించాడు. 126 
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సామాజికంగా వస్తూన్న మార్పులనూ పెళ్ళి విషయాల్లో కొత్రతరం 

ఎలా [పవర్రించింది వివరించాడు. అలాగే వందేమాతరం ఉద్యమం తెచ్చిన 
ఉత్సాహం, ఆకాలంలో సామాజిక సంస్క_రణలకోనం యువకులు చిన్న చిన్న 

చర్చాగోమ్టుల ద్వారా ఎలా తమ మనసులను పరిపక్వం చేనుకొనేవారో వర్ణిం 

చాడు (పేజి తశ). శిథిల మెపోతున్న ఫ్యూడల్ సమాజం దుర్తక్షణాలు, వేశ్యల 

సంపర్కం - మేజువాణీల వంటివి మర్యాదస్తులకెలా అత్యవసరాలూ-గౌరవ 

[పదాలుగా ఉండేవో బాగా గమనించాడు (పేజి శల. ఆ సమాజం పతనం 

అయ్యే దశను చూసూ కొత్త దశకు ఆవాహన పలికే లక్షణాలను చాలా 

అందంగా సోదాహరణంగా తన తండిని ఉదాహరణగా తీసుకొని వివరించాడు. 

శ్రీలు, మూఢనమ్మకాలను ధర్మారావు తల్లి ఉదంతాల ద్వారా వివరిస్తూ 

కొ త్రయవర కం ఎలా ఎదిరిస్తుందో ఇందులో చెప్పాడు (పేజి 52), బాల్యవివా 

హాల|పస కి తెస్తూ అందులో తల్రిదం్యడుల పాతను చెప్తూ తన అన్న పెళ్ళీ, 

తన పెళ్ళీ ప్రస్తావించాడు. అయినా అప్పుడప్పుడే తనలో అంటుకడున్న అభ్యు 

దయ భావాలను తన వివాహం సందర్భంలో విశదీకరించాడు (పేజి 55-60). 

ఈ రోజుల్లో భావ్యపచారానికి నాటకాలే చాలా ఆనువుగా ఉండేవి. 

ఎక్కువ మందిని ఒకచోట చేర్చటానికీ, వారికి తమ భావాలను ఊఉఊపదేశించ 
టానికీ అటు రాజకీయాలవాళ్ళు గానీ, నంస్క_రణవాదులు గానీ చేస్తూండే 

వారు. సాహిత్యపరంగా చూసినా ఈ (ప్రక్రియనే చాలామంది వినియోగించు 
కోటం గమనించగలం. ధార్వాడ నాటక కంపెనీ వచ్చి దీన్ని మరింతగా 

"పెంపొందించింది..ే2” ఊరూరా నాటక సమాజాలు వెలవడం వల్ల పసి 

తనం మీద బాగా ము[దవేసింది. ఈ విషయాన్నే ధర్మారావు విజయనగరంలో 

స్కూలు విద్యార్థులను చేరదీసి తానే రాసి నాటకాలు ఆడించటం, తెరలూ 

అవీ తానే చితించటం వంటి అనేక విషయాలను (పస్తావించాడు (పేజి లిగ్ర్_ 

లీ9). ఇదే క్రమంగా బూర్ల కంపెనీ నాటక నమాజం ద్వారా ధర్మారావు 
(పేరితుడై మొదటి నాటకం రాయడం బరంపురంలో సంభవించింది. 

ఆరోజుల్లో సంస్కరణ భావాలూ, (బహ్మసమాజ భావాలూ బాగా 

[ప్రచారంతో ఉండేవి. వీటి వలన యువకుల్లో కుల, మతాల వపట్టుదలలు సడ 

లించటానికి వాళ్లు కృషిచేశారు. అయితే పాతతరం అంత త్వరగా తన 

బంధనాలను తెంచుకోదు. యువతను ముందుకుపోసిదు. ఈ వషయం విజయ 

నగరంలో ఉన్న బాల విధవ వివాహ సమస్యను చెప్పే సందర్భంలో( పేజీ 58) 
నూ, వర్లాకిమిడిలోని గిడుగులాంటివారే బొట్టువిషయంలో పట్టుబట్టినప్పుడూ 
(పేజి 68) చాలా బాధతో ధర్మారావు పేర్కొ ంటాడు, 
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గురజాడ ఆ కాలంలోనే ఒక "పెద్ద “సాహిత్య రాక్షసుడు (లిటరరీ 

జయంట్). ఇది వింటానికి కటువైన |పయోగం. అలాటి వ్యక్తి వీధిలో 
నడుస్తూం మే ఎలాటివారై నా పిపీలికాలుగా ఉండేవారన్న విషయాన్ని సూచ్యార్శ 

సూచకంగా అన్నాడు. 

ఆకాలంలోనే ఇంటర్మిడియట్ వచ్చిన విషయం కూడా తెలుస్తుంది. 

నాటి విద్యావిధానం గురువులకూ, శిమ్యలకూ ఉండే సంబంధం, ఆధ్యయనం 

చేసే విధానం పర్హాకిమిడి ఘట్టం వివరిస్తూ చాలా విపులంగా చెప్పాడు. 

ఒక పృుసకం ఎలా చదవాలన్నది, గిడుగువారి సొంత [గంథం 

తన కిచ్చినప్పుడు తెల్సిందంటాడు ధర్మారావు. [పతి సేజీలోనూ, పం కిలోనూ, 

[కీగితలూ పక్క- ఖాళీ స్టలంలో సూచనలూ _ విమర్శలూ రాసుకునేవారట 

గిడుగువారు. విద్యార్షి, ఆధ్యాపకుల సంబంధం కేవలం తరగతి సమయాలతోనే 

పూర్తి కాదనీ, ఆతని జీవితంలోకి గురువు (ప్రవేశించి నిత్యం |పభావితం 

చేయడమన్నది నాడుండేదన్న సంగతి గిడుగు _ ధర్మారావు సంబంధాలవల్ల 

తెలుస్తుంది. అంతేకాదు, (పిన్సిపాల్ మంగు శ్రీనివాసరావు దినచర్యవల్లా 

బోధపడుతుంది (పేజీ /6- 80). 

నాడు సాహిళ్యపచారాసికి జమీందార్జు సాయపడ్డారనవచ్చు. ఆందులో 

వెంకటగిరి సంస్థానం వాళ్ళు చేసిన సేవను ధర్మారావు వివరించటం చూసే 

ఒక రకంగా నాటి యువకుల్లో (పాచీన సాహిత్యం మీద అభిమానం కలిగించ 

టానికి వాళ్ళు బాగా (పయత్నించారనవచ్చు. దీనికి కారణం ఉంది. ప్యూడల్ 

దశలో సామాజిక చైతన్యాన్ని మతం ద్వారా |పస్సుటపర్చటం జరుగుతుంది. 

మతం పతాకం కిందనే నాటి జనం జీవించేవారు. నాటి జనం తాత్విక చింతనా 

జీవితం మతంతో [వభావితమై ఉండేది..128 రాజులూ _ జమీందార్లూ దీన్నే 

ఆలంబనంగా చేసుకుని పాలించేవారు. ఆ మతమే సాహిత్యంలో ,కూడా (పతి 

బింబించి ఉండేది. రాజులు అవతారమూర్తులనీ, వాశ్ళ్మే సాహిత్యాన్ని ఊద్ద 

రిస్తారన్న భావంతో ఆగంథాలను అలాంటి అవతార పురుషులకే అంకితమిస్తే. 

పుణ్యమన్న ఆలోచన ఉండేది. అందుకే ఈభావాలను |పచారంచేసే సావాత్యాన్ని 

వాళ్ళు విరివిగా అచ్చేసి చౌకగా అందించటం జరిగింది. అయితే "పెట్టుబడిదారి 

విధానం మారాకు వేసున్న కాలానికి బూర్జువా నాగరికత వచ్చింది. ఇది 

గతంలో ఉన్నడాన్ని పొదువుకునే కొ తనాగరికతకు నివాళులె త్తింది. ఈ దశను 

ఆ కాలంనాటి తెలుగుదేశంలోని విజయనగరం, బొబ్బిలి, వెంకటగిరి సంసా 

నాలు |వతిబించించాయనవచ్చు. ఈ విషయం లేఖా మాతంగా ధర్మారావు 

సూచించాడు, 
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అమల్లోకి వచ్చింది. యేట్సు మొదలై నవాష్ట శ్రీనివాసయ్యంగారి సహాయంతో 
దీన్ని విద్యాలయాల్లో (పవేశ పెట్టారు. అప్పటికి ధర్మారావు బరంపురంలో 

అధ్యాపకులు. పీరుకూడా దీన్ని విని మోగించినట్టూ పరిజుధికారులు చాలా 

సంతోషించిన ఉదంతాన్ని (పేజి 96) చెప్పి దీనివల్ల విద్యార్థుల కెంత లాభమో 

విశదికరించాడు.!?9 

మ[దాసుకో విద్యార్థులూ, అధ్యాసకులూ, విద్యాలయాలూ, వీటన్నిటిసీ 

సూజ్ముతిసూక్షు పరిశీలనతో ధర్మారావు వివరించటం వల్ల చాలా విషయాలను 

చెప్పినటయింది. గ్రైడ్ర [వభావం _ నోటు భట్టియంవేసి మార్కులు సంపాదిం 

చటం లాంటివి విద్యార్దులకు సరేసరి, అధ్యాపకులకు కూడా పట్టిన జాడ్యంగా 

చాలా వ్యంగ్యంగా చెప్పాడు. బోధన సమయంలో అధ్యాపకుడి లక్షణం విద్యా 

రులను క్రేజపర్చటమన్న ది. దీన్నే నిశితంగా చెప్తూ రామనాథన్ బాగా చదువు 

కున్నవారు. విషయం అంతా తెలిసిన పారూనట. “కాని వారి బోధనా పద్దతి 

న్మిదపోతూ ఉంటుంది. ఎంత ఉత్సాహపూరిత ఘట్టమెనా ఏదో బజారు ధరలు 

చెప్పినక్లే చెప్పేవారని” (పేజి 107) ఆంగ్లోవన్యాసకుడిని మన కళ్ళముందు 

చితించాడు. 

నాడు అరవదేశంలో ఆం|ధులకున్న పేరు (వతిష్టలను చూడాలంటే 

“6 రోజుల్లో ఆం్యధులకు రూములు అద్దెకివుడానికి ఆరవవారు చాలా భయ 

పడేవారు... ఏదయినా తకరారు, సీళ్ళ దగ్గరో, అద్దె ఇవ్వడం దగ్గరో వచ్చిం 

దంటే ముందుగా చెయ్యి విసిరేస్తారని ఆరోజుల్లో (వతీతి' (పేజి 102) అన్న 

దాన్ని చూడవచ్చు. ఈరకంగా తెలుగువాడి (పతాపం కోడి రామ్మూర్రి 

సర్క-సు దగ్గరనుండీ పె ఉదంతందాకా అవసర మొచ్చినచోటల్లా ధర్మారావు 

రాయటం మర్చిపోలేదు. 

మ/దాసులో |(టాములూ వాటి నిర్మాణాలూ, అవి వెళ్ళే న తనడకలూ 

చెవూ “జట్కా బశ్శకన్నా అన్యాయం” అంటాడు. (పేజి 106). 

ధర్మారావు దృష్టిలో విద్యార్దులు సంవత్యరమంతా చదువుతూండాలి 

గానీ, పరీక్షల ముందు ముక్కున పట్టె రాయటం విరుద్దం (పేజి 128). 

అంతకు వూర్వం చదివిండాన్ని పరీక్షలకు ముందు పది రోజుల్నుండీ గుప్తంగా 

మనసులో మననం చేసుకోవటం ముఖ్యం. ఇది నిజంగా ఈనాటి విద్యార్థులకు 

చుక్కెదురు పద్దతి, 

నాటి సామాజికాంశాలలో ఒరిస్సా |పాంతంలో హోటల్లో భోజనం 

చేసిన వ్యక్తి తను తిన్న విస్తరిలోనే డబ్బు ఉంచి లేచిపోవటమనే వింత 



ల్రి&2 తాపీ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 

విషయం (పేజి క) ఒకటి. ఆలాగే విశాఖపట్నం నుండి మదానుకు 

ఓడలో ధర్మారావు తండి వైద్య విద్య కోసం వళ్ళటం (పేజి 6) వంటివి 

నమోదు చేశాడు. 

ధర్మారావు జీవించిన ఈ కాలంలో ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో మారుమూల 

సంస్థానం, తఆలుగునాకు ఓ మూలకున్న|గామాల్లో ఉండడంకాకుండా రాజమం డీ, 

కాకినాడలు ఆయి ఉంటే ఇంతకన్నా సామాజికాంశాల పె ఎక్కువ దృష్టి పతికి 

విద్యార్థి దశలోనే ఆలవడి ఉండేది, అప్పటికే కందుకూరివారి |పభావం, 

(బహ్మసమాజ |పచారకుల |పభావం గోదావరీ తీరాన పరవళ్ళు తొక్కు_తూంది. 

పీటెికి ఆతిదూరంలో ఉండటంవల్ల (పదాన్నసవంతితో బహుశా ముందే 

ధర్మారావు క లవలేకపోయాడు. సాహిత్యవిషయకంగా కూడా ముందు స్థిరపడే 

దేవో గుర్తించలేకపోవటం జరిగింది.ఆందుకే భాషాపరంగా, విషయపరంగా 

వెనకచూపుతోనే తన జీవితాన్ని ఆరంభించాడు. 

జీవితచరిత-స్వీయచరిత రాసేవాళ్ళు చాలా జాగ తలు తీసుకోవాలి, 

ఆందులో అది సాహిత్యం కిందకి రావాలన్న ఆకాంక్ష ఉన్న రచయితలు కథా 

పురుషుని వ్యక్తిత్వాన్ని వ్యకంచేస్తూనూ, కథనకౌశలం కలిగి ఉండేలానూ 

జాగ త్తగా రచన సాగించాలి. దీనితోపాటు రచనా సౌందర్యం కూడా చాలా 

ఆవసరం. విషయ పఢథానాతైన రచనలకు శలి ముఖ్యం కాకపోవచ్చు. కాసీ 

విషయ _పాధాన్యం ఉండి రమ్యమైన కైలీ సౌభాగ్యం కూడా దానికి అబ్బితే 
ఆ జీవితచరిథశ్రా, స్వీయచర్శితా సాహిత్యంగా శోభిల్లుతుంది. 

స్వీయచరి్శి తకాఠరుడు (పధానంగా సత్యకథనం మీద దృష్టి ఉంచాలి, 

ఎవడూ సర్వదోష రహితుడు కాడు కనుక అలాటి విషయాలను మరుగు 

పర్చటం అంటే జీవితంలో ఒక భాగాన్ని చెప్ప కపోవడ మే అవుతుంది. మానవ 

జీవితంలో పకాశం-ఆ/పకాశాలని రెండు విధాలుంటాయి.130 స్వీయచరి|త 

కారుడీ రెంటినీ [వపకజించాలి. బహిరంగ జీవితానికి పేరకాలైన నంఘటనలు 
ఆంతరంగిక జీవితంలో ఉంమే అవి ఎంత గోప్యాలెనా బహిరంగ వర్చ్నా 
ల్సిందే. ధడ్మ్మాఠావు ఈ విషయంలో న్యాయం చేకూర్చాడు. 

స్వియచర్శితకారుడికి సాధారణంగా ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా 
ఉంటుంది. ఆందువలన తన జీవితంలోని ఆయా ఘట్టాలను వివరించే సంద 
ర్భంలోనూ, తాను సాధించిన ఘనకార్యాల వివరణల్లోనూ తన ఆధిక్యాన్ని 

వయదర్శించుకొనకుండా వినయ సంవదను [పదర్శించుకోవాలి.131 ఈ లక్షణం 

కూడా దరాలూ-రప్పలులో ముఖ్యంగా మ్మదాను చదువు ఘట్టంలో క నిపిసుంది. 
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“ఆయితే విజయనగరం, పర్షాకిమిడి ఘట్టాలలో ఆత్మవిశ్వాసం కొంత “శ్రాఘ' 

కిందకు వచ్చిన (ప్రమాదం కనిపిస్తుంది. 
ధర్మారావుది “వెయ్యి ముఖాలతో వెలిగిన జీవితం. వూలవాటలు, 

ముండ్డపుంతలు, అగాధమైన వల్దాలు, ఆకాశాన్నంటే మెరకలు అన్నీ 

తొక్కు.కుపోయిన జీవితం” (పేజి 1. దీన్ని వివరించడంలో అతిశయోక్తుల 

వైపు ఫోకుండానూ, నై చ్యానికి డిగకుండానూ జ్యాగ త్త పడ్డాడు. మొదటినుండి 
ధర్మారావుకు “మరిచిపోవడం మరింత కష్టం" అనే తత్వం ఊంది. కనుక 

ఇందులో విషయాలన్నీ సత్యాలేనంటూ ధర్మారావే అన్నాడు. 

ధర్మారావు శైలి తరుముకుంటూ చదివించుకుపోయేది. ఇది రాసే 

కాలానికి అనేక రచనలు చేశారు. ప్యతికల ద్వారా కొత్త భావాలను (పజల 

కందించటానికి వీలెన శైలిని సంతరించుకున్నారు. [వజలచేత కాజోసనిపించు 

కున్నారు కూడా. అందుకే ఈ రచన చాలా ఆందంగా సరళంగా సాగింది. 

నిత్యం అభ్యుదయ శీలం ఉన్న ఉద్యమాల మధ్య జీవిస్తూ ఆ జనల 

వెంట నడుస్తూ సాగించిన (ప్రయాణం వివరాలు పూర్తిగా రచనలో కొనసాగించి 

ఉంటే ఉమ్మడి వుధ్రాను రాష్ట్రంలో నడిచిన అనేక ఠాజకీయ, సాంఘిక ఉద్య 
మఘాలూ వాటి [ప్రభావం [పజలమీద పడ్డ వైనం జాగా తెలిసి ఉండేది. ఆంధ 

రాష్ట్రం ఉద్యమం, కాంతిపోరాటం, విశాలాంధ నిర్మాణం, తెలంగాణా సాయుధ 

పోరాటాల ఆనుషపౌనులూ-వీటితో ధర్మారావు పాత బాగా వెల్లడయ్యేవి. సాహిత్య 

ఉద్యమాలూ వ్యాఖ్యాన వివాదాలూ తెల్లమయ్మ్యేవి. ఆవే జరగలేదు. 'రాలూ = 

దప్పలూ” అసలైన విషయాలు [పస క్షం కాకముందే ఆగిపోయింది. 

ఏదిఏమైనా “జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు కల్పనల కధలకన్నా 

ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాయన్నది ఓ సామెత. ఇందులోవన్నీ పచ్చి నిజాలు 

క ముక పాఠకులనాకట్టుకోవటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. 

వెండితెర “సాహిత్య దర్జి” 

భావ్యప్రచారానికి చాలా శ క్రిమంతమైంది చలనచ్మిత రంగం. (ప్రవం 

చంలో నేడున్న అన్ని వ్యవస్థలలోని దేశాలూ దీని గొప్పతనాన్ని విన్మ 

రించటం లేదు. పెపెచ్చు దీన్ని ఇతోధికంగా అభివృద్ధి పరచటానికి చాలా 
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సొంఘిక్ చి|తంగా దీన్ని భావించవచ్చు. ఇందులో భాష వూర్తి [గాంధికం. 

ఇండియన్ ఆర్ట్ సిసిటోన్ బానర్ కింద కృత్తివంటి నాగేశ్వరావు దర్శ 

కత్యంలో దీన్ని తీశారు.133 వెంటనే 1987 లో వీ. యన్. రెడ్డి, కె. వి* 

రెడి, నాగయ్య, కన్నాంబ, సముదాల, కడారు నాగభూషణం వంటి 

[పముఖులు మరికొందరి సహకారంతో “గృహలక్ష్మి” విడుదలై ంది. ఇదీ సాంఘి 

కమే. దీన్ని బాగా ఆదరించారు |పజలు. దాంతో తెలుగు సినిమాలలో సాంఘిక 

ఇతివృతాలు _ చోటుచేసుకోవటం ఆరంభించాయి. 

కమ్మ చరిత డాయాలని గూడవల్లి రామ బహ్మ్మం, కొసరాజు, 

సము[దాల మదాసొచ్చారు 1928.1980 ల మధ్య. ఆదెటు పోయిందో కాసీ 

1(పజామ్మిత ఆరంభించారు. అది నడుస్తూండగానే సినిమాల మీద రామ(బహ్మ్య? 

గారికి, వారి చుట్టూ ఉన్న [(పజామ్మిత బృందానికీ మనసు పోయింది. దాంతో 

సారథి ఫిలిమ్స్ పేరు కింద “మాలపిల్ల సినిమా నిర్మించాలని తల పెట్రారు. 

41988). చలం రాసిన కథ ఆధారంగా సి_౧ప్టు - సంభాషణలు ధర్మాఠావు 

రాశాడు (కృష్ణా ప్యతిక 26.2.19లేర్స). ధర్మారావే ఒకచోట అన్నట్టు అప్పుడు 

హరిజనోద్యమం ముమ్మరంగా సాగుతోంది.134 | బాహ్మణేతర ఉద్యమం కూడా 

పతాకస్థాయినందుకొంది. జానపద పౌరాణికాలనుండి గండి కొట్టుకొని 

వచ్చిన సాంఘిక ఇతివృ త్రం “మాలపిల్ల'ది. వీటన్నిటి పెనా ఆ సినిమా బాగా 

నిలదొక్కు.కుంది. దీనికి భీమవరపు నరసింహారావు సంగీతం సమకూర్చాడు. 1 35 

ఆనాటి హరిజనోద్యమానికి చాలా బలం కలిగించింది. ధర్మారావు ఆశ యాదర్మా 

లకు తగిన కథావస్తువు. అందువలన మాటల రచనలో [పాణం పోశాడు. సశాతన 

(దాహ్మణ కుటుంబాలవాళ్ళు తమ షిల్లల్ని ఈ సినిమా చూడ నిచ్చేవాళ్ళు కాదు, 

దొంగతనంగా చూసేవాళ్ళు.136 ఇందులో ధర్మారావు కొన్ని పాటలు కూడా 

రాశాడు. 

ఈ సంసే 1989 లో రైతుబిడ్డ నిర్మించింది. జమీందారీ పద్దతిని 

విమర్శించే చ్నితం ఇది. ఆ సంవత్సరంలోనే అ సెంబ్రీలో (ప్రకాశం బిల్లు 

వసోంది. ఇది|పచారసాధనంగా  ఉపయోగపడ్తుందనుకున్నారు. రాబోయే 

ఎన్నికల్లో జమీందార్లకు వ్యతిరేకంగా దీన్ని ఉప యోగించుకోవచ్చని కొంద 
రనుకున్నారు. అంతే, జమీందార్ల భూస్వాముల ఆగహానికి ఇది గురైంది. దీన్ని 

నిషేధించటానికి శాయశకులా కృషిచేశారు. దీన్ని నిషేధించకూడదని చాలా 
కార్మిక సంఘాలూ అవీ ఆందోళన చేకాయని ఓ సమీక్షకుడు ఓ పత్రి 

కలో ఆనాడు రాశాడు.!3? పదకొండు జిల్లాల్లో విడుదలకు సిద్దమెంది, 

బొబ్బిలి, వెంకటగిరి రాజాలు నిషేఢించమంటూ నోటిసులిచ్చారు. 
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విడుదల తేదీ 27.88.1689. తమ ఎసేట్టలో డీన్ని (పదర్శించరాదని 

జిల్లా మెజి స్టే9ట్టను పట్టుకొని తము అధికారం చూపి నిషేధం సంపాదించు 

కున్నారు. గూడూరు డివిజన్లో చెక్కుసన్ కంపెనీ డేరాలో జరుగుతున్న 

దీని ప్రదర్శనలాపాలని వెంకటగిరి రాజా చాలా దౌర్దన్య వద్దతులవలంబిం 

బాడ్డు. కోర్టులో దావా వేకాడు. కానీ (ప్రజల్లో “రైతు బిడి చాలా (వధావం 

కలిగింఛింది. ఇందులో గిడుగు సీతాపతి, కొసరాజు తదితరులు నటించారు. 

రచన తాపీ ధర్మారావు, గోఫీచంద్లు చేశారు. ఆందులో హాస్యరచనా 
భాగం మల్లాది విశ్వనాధ శర్మది కొసరాజు . తాపీ పాటలు రాశారు. 

చాలా (ప్రజాదరణ పొందాయి.138 ఆందులో, “ఎల్హాగెక్కువా? అన్న ఏరి 

పాటకు నెల్లూరు [పాంతం |పజలు వెంకటగిరి రాజా మీద పారడి గట్టి పాడు 

కునేవాళ్ళు. 

“ఎల్రా గక్కువా? ఇం కెల్లాగెిక్కువా? 

సద్యూకున్న వెంకటాయలు రైతూ బిడ్డా సుబ్బన్న కంబె 

ఎల్లా గెక్కు_వా? ఇం కెల్తా గెక్కు_వా?” 

ఇంతటి చైతన్యం చూపి ఆ |[పాంతంలో దీన్ని ఆడించుకున్నారు. జమీందారీ 

వ్యతిరేక పోరాటంలో వలు ఆలా పాల్గొన్నారు.139 వర్ణాకిమిడి, బొబ్బిలి 

సంస్థానాల్లో దీన్ని నిషేధించారు. కొందరు జమీందార్ల అండదండలతోనే 

ఇంతటి మహ త్రర సాంఘిక చిత్రాన్ని నిర్మించిన ఘనత రామ్మబహ్మానిది.140 
తమ మిత బృందమంతా రాజాలూ, జమీందా రూ ఆయినా జమీందారీ వ్యతి 

రేక పోరాట చ్నితంలో జంకూ గొంకూ లేకుండా రచన సాగించిన ధర్మారావు 

నిర్భయత్వం, నిర్మొహమాటం కూడా చక్కగా తెలుస్తుంది. 

ధర్మారావు సినీ రచయితగా స్థిర పడ్డారనవచ్చు. మోహిసీరుక్నాంగద 

(1986 నేషనల్ మూవీటోన్ వారిది) వీరు రచన చేసిన మొదటి చిత్రం. అదీ 
రామ్మబహ్మం (పోద్చులం మీదనే చేపట్టాడు. మొతం రచనకు రు. 500/ లు 

ఇచ్చాడు. ఆ రోజుల్లో ధర్మారావు ఆర్థికం గా బాలా కష్టాల్లో ఉండేవాడు. శ] 

ఆప్పుడే సి. పుల్లయ్యతో పరిచయం ఏర్పడింది. వారి 'సారంగధరికు కూడా 
రచన చేశాడు (1987). అన్ని విషయాలూ చాలా కూలంకషంగా ఇతరులతో 

చర్చించంది ధర్మారావు రచనకు ఉప్మకమిందేబాడు కాదు. చర్చలు చాలా 

పాండిత్యపరంగా సాగుతూండేవి.142 సారధివారి ఇల్హాలు (1940) లో 

మాటలు, పాటలు రాశాడు. కస్తూరి వారి అపవాదు (1941లో పాటలు 

రాకాతు. శిలప్పదికారం అంటే ధర్మారావుకు చాలా అభిమానం. దాన్ని కధగా 

సమదర్శినిలో రాశాడు. దాన్నే సారధి వారు 1942 తో “వత్ని'గా తీస్తే 
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సంభాషణలు రాశాడు. దీన్నే తర్వాత కొందరు ఆరవంలో “కణ్ణగి” అని 

నిర్మించారు. ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లో పాటలు కాస్త ఎక్కువగానే ఉండేవి, 

సము[దాల కూడా రచన చేస్తూండేవారు. 

బి. ఏ. సుబ్బారావు తీసే చితాలకు మొదటినుండి స్కి9ప్పు ధర్మారావే 

రాస్తూండేవాడు. ధర్మారావు న్యూయింగ్టన్ కళాశాలలో పనిచేస్తున్నకాలంలో 

మీర్జావూర్ రాజా వీరి శిష్యులు. తర్వాత శోభనాచల స్టూడియో పెట్రి ఆయన తీసిన 
దాదాపు అన్ని సినిమాలకూ ధర్మారావు మాటలో, పాటలో రాశాడు. అన్నీ 
విజయవంతమయ్యాయి. గొల్లభామ (1947), కీలుగు[రం (1943), తిలోత్తమ 

(1981, మొదలై నవి. 

మహాత్మా గాంధీ జీవితంమీద హేమలతా వారు నిర్మించిన డాక్యు 

మెంటరీ చి(తానికి (1941) చాలా చక్కగా ఉద్వేగవూరితంగా వ్యాఖ్యానం 

రాశాడు. 

194కి లో వచ్చిన కృష్ణ పేమలో పాటలు - మాటలూ రాశాడు. 

సరికొత్త భావాలను ఇరికిస్తూ _ 

“ఎక్కడున్నావే పిల్లా ఎక్కడున్నావే? 

కంటిపాప గుడులోన "సెలయేటి కడుపులోన” 

ఆంటూ భావస్పోరకంగా రాశాడు, 

'కె. యస్. (పకాశరావు చితాలలో చాలావాటికి ధర్మారావు పనిచేశాడు. 

(దోహి, మేలుకొలుపు, మొదటిర్యాతి, దీక్ష మొదలైన నాటికి మాటలూ 
పాటలూ రాశాడు. సినిమాలకు “స్కాన్ పే” అంటూ రాసే ఆచారం |దోహితో 

ఆరంభం అయింది. దానికీ ధర్మారావే [పారంభకులు. ధర్మారావు రాసిన 

పాటలు గుండెల్లోనుండొచ్చే మాటల్తో ఉంటాయన్నది ఆనాటి వారిసమకాలిక 

వ్యక్తుల నమ్మకం.143 

ఈ చిత నిర్మాణ సందర్భంగా కలకత్తా బొంబాయి నగరాలకు అనేక 

సార్దు ధర్మారావు వెళ్ళొచ్చాడు. ఆలా వెళ్ళిన ఓ సందర్భంలో బొంబాయిలో 

ధర్మారావు తో కొడవజిగంటి కుటుంబరావు మొదభటిసారి (ప్రత్యక్ష సంబంధం 

పెట్టుకున్నాడు. అలాగే కలకత్తా వెళ్ళినప్పుడు బి. వి. రామానందం ద్వారా 
(ప్రముఖ దర్శకుడు బి.ఏ. గుబ్బారావుకధర్మారావును కలుసుకోవటంతో వారి అను 

బంధం చివరిదాకా కొనసాగటం జరిగింది. అంతేకాదు బి.ఏ. సుబ్బారావుకు 

ఓ ముస్టిం కన్యతో పెళ్ళి జరిపించడంలో కూడా ధర్మారావు పాత ఉంది. 

భానుమతి, రామకృష్ణల వివాహ సందర్భంలోనూ తాపీవారి చెయ్యి ఉంది.14* 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎ(రకేక 849 
చితరంగంలో కూడా సంస్కరణ వివాహాలు చేయించడం ధర్మారావు 

మానుకోలేదని వీటినిబట్రి తెలుస్తుంది. 

వి. ఏ. సుబ్బారావు తీసిన పల్రైెటూరిపిల్లకు మాటలూ - పాటలూ 

ధర్మారావు రాశాడు. అది షెరిడన్ నాటకం “పిజారోకు అనుసరణ. కానీ 

ఎక్కడా ఆ ఛాయలు కనిపించకుండా తెలుగుదనంతో నింపాడు. పల్రెటూళ్లలో 

ఉండే దౌర్ద్హన్యవాదులకు గుణపాఠం చెప్పే వస్తువు అందులో ఉంది (1950). 

ఇది వచ్చిన రోజుల్లో తెలంగాణా సాయుధ పోరాటం సాగుతోంది. ఈ సినిమా 

చూసి (పజలు ఇది కమ్యూనిస్టు చితమంటూ చాలా (ప్రశంసలు కురిపించారు. 

దాంతో విశాఖపట్నంలో “పాంటర్స్ అసోసియేషన్ వాస్ట్ర దీన్ని నిషేధించాలని 

(పభుత్వం మీద ఒతిడి తెచ్చారు. సినిమాను మంతులందరూ చూశారు. 

ముఖ్యమం తి మాధివమీనన్, చీఫ్ జస్టిసు రాజమన్నారు కూడా చ్మితం 

చూశారు బాగా అభినందించారు. ఆ అభిపాయాలను ధర్మారావు సూచనల 

మేరకు పతికల్లో వేశారు. అంతే _ నిషేధించే 1వతిపాదనను (పభుత్వం 
విరమించుకుంది. 

అప్పుడు "సెన్సారుబోర్జులో ధర్మారావు మ్మితులు పందిరి మల్లికార్డునరావు 

ఉండేవాడు. దీన్ని చాలా “కట్ చేశారు. తాపీ వెళ్ళి ఆయన్ను కారణం 

అడిగాడు. ఆ సమాధానం ధర్మారావుకు నచ్చలేదు. వెంటనే “ఆందుకేనయ్యా 

మిమ్మల్ని చూడంగానే మంగళ్లొసున్నారంటాం' అన్నారు చమత్కారంగా 

తాపీ. అందులో హాస్యానికి మల్రికార్డునరావు నవ్వుకున్నాడు. 145 

ఆ రోజుల్లో (పభుత్వం (పజానాట్యమండలి కార్యక మాలను చూసి బెదిరి 

దాన్ని నిషేధించింది. ఆ సమయంలో ఆ సంస్థలో కళాకారులందరూ సినిమాల 

'కెళ్ళారు-పవాసంగా. ఆకాలంలో చాలామందిని ధర్మారావు తన పలుకుబడి చూపి 

అనేక సినిమా సంస్థల్లో (వవేళ పెట్టాడు. 

ఎక్కు_.డున్నా యువకులను (పోత్సహించే గుణం ధర్మారావుది. 

ఆరుదను అలాగే చాలావాటికి తనతో కలిసి రాసేలా చేళాడు.146 అలాగే 
రాజూ -పేదా రచన సాగిస్తూ ధర్మారావు పిని సెట్రిని బాగా పోత్సహిం చాడు.147 

మ్మ్యదాసులో బాంబులు వడ్డ కాలంలో మృదాసొదిలి విజయవాడ వెళ్ళిన 
కాలం తీసేస్తే 1950 లో హైదరాబాదు వెళ్ళి స్థిగవడేంతవరకూ సినిమారచన 

సాగించాడు ధర్మారావు. సుమారు నలభై చిత్రాలకు మాటలు కాస్, పాటలు 

కానీ, చితానువాదం కానీ, అజమాయిషీ కానీ చేశాడు. చాలా చ్మితాలు బాగా 

డబ్బు చేసుకున్నాయి. వాటిల్లో మాలపిల్ల, రైతుబిడ్డ, కృష్ట పేమ, ఇస్తాలు, 

ధర్మాంగద, కీలుగు[రం, గొల్లభామ, 1దోహి, మంతదండం, దీక్ష, నారంగ 



ఫీర్ట0 తాపీ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 

ధర, నారదనారది, ఎం. ఎల్. ఏ, ఎత్తుకు సె ఎత్తు, అంతా మనవా ళ్ళి, 

పల్రైటూరి పిల్ల, రాజూ - పేద, ముద్దుబిడ్డ , నమ్మినబంటు, రోజులు మారాయి, 

భీష్మ చాలా ముఖ్యమైనవి. 

_బి.ఏ.సుబ్బారావు నిర్మించిన ఖష్మ ధర్మారావు రాసిన చివరిచ్చితం(1 ౪౮6ల). 

టీని నిర్మాణం చాలా కాలం కొననాగింది. ఎవరో ధర్మారావును “ఇంకా ఎంత 

కాలంలో పూరవుతుందండి భీష్మ * - ఆని ఆడిగారట. వెంటనే “ఒకరు 

ఆదుర్దా మరొకరు తాపీ, దాని అంతు ఒక పట్టాన తెములుతుందా' అంటూ 

గలగలా నవ్వేశారట. ఈ చితానికి ఆర్ముద కూడా పనిచేశాడు. 

సినిమా ఆరంభకాలంలో నాటక రచయితలే ఈ రంగానికి వచ్చారు. 

బలిజేపల్లి, సము[దాల వంటి వాళ్ళు. ఇది కళకు సంబంధించిన ఒక కొత్త 

“పాఠం. వీళ్ళకు అంతగా ఆంగ్ల సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పరిచయం లేదు. 

రచనలో అంత్యానుపాసలూ, యమకాలతో రచన నాటక ఫకీ_లోనే 

చేసేవాళ్ళు. ఈ ఆలంకారాలతో ఆ రచనలూ పేలేవి.148 

ధర్మారావు రచనలో సంభాషణల్లో అలంకారాలు తక్కువగా ఉంటూ 

గుండెల్లోంచి వస్తున్నట్టుగా చాలా స్వాభావికంగా ఉండేవి. సినిమాకు “టిట్ 

మెంటు బాలా ముఖ్యం. ధర్మారావే ఆ పద్దతిని ఆరంభించారు. ఆందులో 

సమస్తమూ వివరంగా రాసేవారు. ఇప్పటి రచయితలు (టీట్ మెంటు జోలికి 

ఆంతగా పోరు. ఆతేయ లాంటి కొద్దిమంది అలా రాసారు. ఈ రచయితల్లో 

తాతాజీ స్కూలు, సము[దాల నూలు అని రెండుగా విభజించి చూసే నేటి 

సిసి రచయితలు దేనికి చెందరంటూ మ చిత నిర్మాత య 

అభ్మిపాయపడ్డారు. 

రచయితకు చిత నిర్మాణంలో దర్శకుడితో సమాన హోదా ఇవ్వటం 

హాలీవుడ్ సం|పదాయం. ఈ హోదా చితరంగం తొలినాళ్ళలో తన (పతిభా 

వ్యుత్నతుల ఆధారంగా ధర్మారావే సాధించుకుళ్నాడు.149 ధర్మారావు 

దృష్టిలో “సినిమా పదిమంది కలిసి చేసే వని. రచయిత మ్మాతమే బాధ్యుడు 
కాడు” _ అంటాడు. మొదటి దశలో దాని బాగోగులకు రచనా, రచయితే 

బాధ్యుడుగా దర్శకులూ, నిర్మాతలూ భావఏించేవారని పుల్లయ్య తన సినిమా 

అనుభవాన్నంతా కాచి వడపోసి. చెప్పారు. ఆరచన జనరంజకంగానూ, పాతో 

చితంగానూ ఉండటానికి ధర్మారావు చాలా (శ్రమించేవారని, దీక్షతో 

కృషిచేసేవారస్ సినీరంగ ముఖ్యుల అభ్మిపాయం. 

ఇల్హాలు చి తానికి రచన చేస్తుంకే తాపీపారిదగ్గర ఆఫిసుబాయగా వైహింద్ 

సత్యం ఉండేవాడు. తాపీవారు రచన సాగిస్తూ కాల్చ్బుకోటానికి పక్క.న చుట్టలు 



ఉఊద్యమాల ఊపిరితో ఎ(ర్రకేక సీక్] 
పెట్టుకుంటూండేవారట. రచనలో మునిగిపోయి కొంత సేపటికి పక్కన చూ స్తే 

చుట్టలు ఖాకీ అయ్యేవి, ఏం భాయి ఇవన్ని నేనే తాగానా? - అని అడిగితే 

కాదు సార్ మీరు రాసుకుంటుంటే వీటిని నేను తాగతున్నానంటూ సత్యం 

జవాబు. ఇదేమీ గమనించనంత మమేకంతో రచన చే సేనారు తాతాదై,150 

అయినా నిర్మాణంలో డై లాగులేవన్నా మార్చాల్సి వస్తే నవ్వుతూ 

మార్చేసే అలవాటు ధర్మారావుకు అబ్బింది. ముద్దు బిడ్డ నిర్మాణంలో ఒక 

డై లాగు దగ్గర నటిమణికి దర్శకుడు తిలకకీ అభిపాయభేదం వచ్చింది. 
ధర్మారావు అంచే తిలక్ కు దైవభావం. డైలాగు మార్చటానికి అంగీకరించక 

నటీమణినే మార్చటానికి కూర్చున్నాడు దర్శకుడు. ఇది ఆరుద తాపీ చెవిన 
వేశాడు. వెంటనే ఆయన “భాయీ, నారీజనాన్ని పూజించేచోట దేవత 

లుంటారట. వెధవ డై లాగుకేం భాగ్యం. బిగువుగా ఉన్నాయంటే కుట్టు ఊడ 

దీసి మళ్ళీ కు పైన్తాం. సినిమా రచయితలం సాహిత్య దర్దిలం కదా” - 

అంటూ మొతం ఆ నిర్మాణాన్ని ఓ ఒడ్డుకు చేర్చాడు.151 తగాదా ముగిసింది 

సిసీ రచనను ఆధునికంగా, వ్యావహారిక భాషలో నడిపింది ధర్మారావు." 
ఇలా రచన సాగించటంలో తమకు వరవడి పెట్టి నేర్పింది ధర్మారావేనంటూ 

సము[దాల, ధర్మాఠావు 70వ జన్మదినోత్సవ సభలో మాట్లా శూ చెప్పాడు.152 

నిర్మాతలు పెట్రిన లక్షల ధనం నష్టపోకుండా చూడాలన్న ఆకాంక్ష విరి 

కుండేది. [దోహి విషయంలో 'సెన్సారువాళ్టు [ప్రమాదం కలిగించచోతున్నారని 

తెలిసి ధర్మారావు అందులో చాలా భాగాలు కట్ కాకుండా ఎంతో కృషి 

చెళాడు.1 53 దీన్ని 'సెన్సారువాళ్ళు మూడునసార్దు చూకారు.154 

తాతాజీ తన సినిమా రచనల్లో ఆవకాశం వచ్చిన చోట్లల్లా సంస్కరణ 

భావాలూ అవీ చొప్పించటానికి (పయత్నించేవారు. [దోహిలో ఒక పాత - 

_ సీత పాడిన పాటలో - 

“ఇదియేనా నీ న్యాయం దేవా ఈ వలపక్షము తగునా 
పాలూ నేయీా కొందరికిచ్చి పల్చని గంజి లేకెందరినో 

పస్తులతోవడి చావమందువా దేవా ? 

పేరులు చీరలు కొందరికిచ్చి పేలికలై నా తెకెందరినో 

మానవానితో బత కమందువా దేవా 2 

ఆంటూ సూటిగా దేవుణ్ణి (పళ్నిసుంది. 

అదే విధంగా మాలపిల్ల చితంళలో మారిజన సమస్యను తీసుకుంటూ 

ఇలా రాశాడు. 
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“మాలలు మాాతము మనుషులుకారా భారతప్పుతులు వేరా 

ఏడుకోట్ల హరిజనులే తొలగిన ఏమగు మతమని కనరా 

మాలను కోసిన రక్తం రాదా నీలోనున్నది పాలా? 

మానరోషములు అనురాగములును మాలకు కలవక వేలా? 

ఈ భేద మొులా నుజనులారా భేద మేలా 

సుందర భారతి జనని ముఖానా ఇట్టి కళంకము తగునా ౭ 

అంటు దోషమట ఇకనీ జగమున వియెడ కనుగొననగునా ఇ 

- అని మానవుల గుండెల్లో గునపంలా [పశ్నను గుచ్చాడు. 

ఆలాగే లోకంలో ఆర్థిక అసమానత్వం _ ఆపాత గౌరవాలను 

ఈసడిస్తూ సందర్భం కలిగించుకొని ఇల్లాలు చ్మితంలో ఓ పాట ఇలా రాశారు. 

మన లోకపు లీలా నటనా ఒక బొమ్మల ఆటయె కాదా 

అతడొక రాజూ, వీడే కూలి - కాదని నేననినా అదేగా 

పాతునకా రి,పందకు కీ ర్తి ములు వేడుకయో....మరియేదో ”. 
తిలోత్తమలో అయిదు భాషల్లో ఒక పాట రాశాడు. కన్నడం, ఆరవం, 

మళయాళం, హిందీ, తెలుగు చరణాలుంటాయి. ఈ సినిమాలో అడవి తిలో 

త్తమ ప్మాతకు అతి సహజంగా ఉండే గిరిజన మాండలికంలో పాట రాశాడు. 

పాాతోచిత భాష సినిమారంగంలో మొదటిసారి 1986 లో వచ్చిన (పమీలార్జు 

సీయంలోవాడారు. కొండవాళ్ళకు సవరభాష అందులో పెట్టారు. 55 అప్పటికన్ని 

(గాంధథిక భాషలో వస్తుండేవి. ధర్మారావు ఇంకా రంగ వవేళ చేసి వ్యావహారిక 

ఖభాషను[పవేశ పెట్టలేదు. ధర్మారావు పాటలు కుప్తంగా, ఖావ్యపపూరితంగా 

ఉంటాయి. భాష మీద అధికారం ఉన్నవాడి రచనలా సాగుతుంటాయి.!156 

(ప్రజాస్వామ్యంలో నాటి కాం[గెసు పాలకులు పంచాయితీలను ఏలా ఆర్థంలేని 

విగా తయారుచేశారో తాతాజీ “ఎత్తుకు పె ఎత్తు చితంలో ఓ సన్నివేశం 

సృష్టించి విమర్శించారు, పంచాయితీ సభ జరుగుతుంటే ఎవరోఒకరు “లత్తుకోరుి 

అని అంటారు. ఇక సభ్యులందరూ (పజల సమస్యల నొడిలి *లత్తుకోరుి అన 

వచ్చునా లేదా అని చాలా తీవంగా చర్చించటం ఈ దృశ్యంలో (ప్రదర్శిస్తారు. 
ఇలా దాని డొల్ల రాజకీయాలను బయట పెట్టారు _ అని పరుచూరి హనుమంత 
రావుగారు ఆంటారు. 

సినిమాలోకంతో ధర్మారావును తాతాజీ ఆంటూ చాలా గౌరవంగా 

పిలుస్తూం టారు. అదే అన్ని రంగాల్లోనూ వీరికి మారుపేదె స్థిరపడింది. 

ధర్మారావు తనకు 1966 లో మ|దాసులో సాహిత్యవేత్తలూ, సినీజగతు వ్యక్తులూ 
విపిన 70క జన్మదిన వేడుకల్లో మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు. 
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29 భారత దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే సౌభాగ్యవర్హక చిహ్నాలు. 
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కం చప 30.3, వురుష జననాంగాల రూపాలలో (ప్రపంచముంతటూ 
ఇలాంటి చిహాలను ఆరాధించడం ఉంది. 
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చికటం ల ల 0 అ అహారం ఇద అందో 

క. 

వ. 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎర్ర కేక తిర్కి 

“సినిమాకు నేనెలా వచ్చానంకే అప్పటికి నాకు రొకై ఉంది. దానికి 

కాస్త వెన్న ఉంచే బావుంటుందనిపించింది. వచ్చేశాను. పాతల 

సంభాషణతో గూఢార్థం దానంతటికదే రావాలి. రాసీ రప్పించకూడదు. ' 

సినిమాను పెక్ట్ బుక్ గా చదివేవాళ్ళుండరు. కనుక సాహిత్యం ఆంతగా 

కనిపించకపోవచ్చు. ఆయినా ఇందులోనూ సాహిత్య-సేవ చెయ్యవచ్చు. 

ఏ వృత్రిలో ఉన్నా - సేవకుడు - తన గొప్పతనాన్ని చూపించ 

వచ్చు. "157 

ఇదీ క్ట్రుపంగా తాతాజీ ఉద్దేశం. సినిమా గురించీ ఇందులోకి తన |పవేశం 

గురించీనూ. 

వీలిం జర్నలిజం 

జర్నులిజంలో ఫిలిం జర్నలిజం అంటూ ఒకటి ఏర్పడింది. దీన్ని 

ఇప్పటివరకూ (ప్రధానంగా అయిదు దశలకింద విభజించవచ్చు. 

1981 _. 1986 వరకూ 

1986 _ 1942 వరకూ 

1942 - 1950 వరకూ 

1950 - 1956 వరకూ 

1956 _ నేటి వరకూ రజ 060 లీచి 

చలన చి|తాలను గురించి (వత్యేకంగా రాసే ప్మతికలు మొదటి రోజుల్లో 

తెలుగులో ఉండేవికావు. అప్పటి కృష్ణా పష్మతిక, ఆంధ పిక, సమదర్శిని 

పృతికలే ఏటి వా రలను [పచురిస్తూండేవి. అప్పుడప్పుడు ఈ రంగానికి సంబం 

ధించిన కొన్ని ఆంళాల మీద వ్యాసాలను అచ్చేన్తూండేవి. అవన్నీ కూడా 

ఆ చితాల్లో ఉండే రచనా, ఆవి సమాజానికి ఉపయోగపడాయా లేవా? అన్న 

అంశాల మీద కేం|దీకరించిన వ్యాసాలనే పచురించజేవి. ఈ రంగంతో తాపీ 

ధర్మారావు, సముుదాల రాఘవాచార్య,1ర్కి గోపీచంద్, ఎస్. జి. ఆచార్య, 

వి. టె, నరసింహాచార్య, వ. యన్. మూర్తి, కొడవటిగంటి, కాటూరి 

జగన్మోహన్, శ్రీనివాస చక్రవర్తి, కమలాకర కామేశ్య!రావు, జి, బాలసుందర 

రావులు చితాల మీద బాగోగులను వ్యాసాల రూపంలో రాసేవారు. అవన్ని 



854 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

చాలా నిశిత మైన విమర్శల్లాగుంటూండేవి. రామ్మబహ్మం |పజామిత 

ఆరంభించటంతో ఈరకం జర్నలిజానికి ఒక ఊపు వచ్చింది. ర చనల్లో 

వ్యంగ్యం, కటువూ, హేళనా చోటు చేనుకుంటూ సామాన్య పాఠకులను కూడా 

ఈ విమర్శలూ - సమీక్షలూ ఆకర్షిస్తూండేవి. అయితే సినిమాకోనం (పత్యేకంగా 

ఒక ప్మతిక ఆవశ్యకతను గుర్తించి దాన్ని ఆరంభించిన ఖారతి ఇంటూరి 

వెంక చేశ్వరావుకే దక్కుతుంది. వారు 1987 లో 'చితకళి అన్న పతికను 

ఆరంభించి కొన్నాళ్ళు నడిపారు. తర్వాత కొమ్మూరి సాంబశివరావు “తెలుగు 

సినిమా” అన్న ప్మతికను నడిపారు. ఇవే తొలి ష్యతికలనవచ్చు. ఇవన్నీ మాస 

ప్మతికలు. _పస్తుతం చాలా పుతికలున్నాయి.1589 

ధర్మారావులా మొదటిదశలోనే వచ్చిన సినీ వ్యాస రచయితలందరూ 

సిని స్కి_ప్పు రచయితలుగా స్టిరవడ్డారు, వారు సినీరంగానికి చెందిన వాళ్ల 

వటం వల్ల వాళ్ళ సమీక్షలూ విమర్శలూ చితపరిశమకు జాగా ఉపక రిస్తూం డేవి, 

[పస్తుతం సిని రచయితలు ఏడో విధంగా సిసి జర్నలిజాన్ని పరిపుష్టం 

చెస్తున్నారు. కానీ కొందరు కేవలం సిని జర్నులిస్టులుగా ఉన్నవాళ్ళు సినిమా 

పరఠిశమతో సంబంధం లేకుండా కూడా ఉంటున్నారు. ఈ రెంటిలో మొదటి 

రకం వ్యక్తులు పర్మిశమకూ _ సిసి జర్న లిజానికీ జాగా దోపాదకారులు 

అవుతారు. 

1957 లో ముదాసులో ఫిలిం పరిశమ రజతోత్సవాలు జరిగినప్పుడు 

దక్షిణభారత ఫిలిం జర్నలిస్టుల సంఘం తాపీ ధర్మారావు, ఇంటూరి తది 

తరులను ఇతర భాషా రచయితలను కొందరిసి సన్మానించింది. పీఠందరూ తొలి 

దశనుండీ ఆప్పటివరకూ పరి|శమను కాపాడుకుంటూ వసున్న [(పముఖులు. 160 

ధర్మారావు తొలి తెలుగు చితాల రచయితగానూ, ఫిలిం జర్నలిజం 

వ్యాపికి తోడ్చుడిన తొలినాటి జర్న్న లిస్టుగానూ చితరంగ చరి్శితలో నిలివ్చ 

పోతాడు. ఆంతేకాదు ఆర్నుద అన్నట్టు చి|తాలలో వ్యావహారిక భాష [పవేశ 
"పెట్రిన మహసీయుడుగా కూడా ఉండిపోతాడు. వీటన్నిటినీ మించి ఆనాడు 
తాతాటీ చుట్టూ నామ్యవాద భావాలున్న యువకులూ, సమధర్మానికి జీవితాన్ని 
అంకితం చేసిన నిప్రవకారులూ ఊండేవారు. వారి ఆశయాళల్లో మంచిని తాను 
నమ్మి (గహించారు తాతాజీ, వాటినే తాను వనిచేసిన చితరంగంలో కూడా 
_(పవేశ పె ట్రనవాడుగా,, అందుకు శాయశకులా కృషిచెసిన వ్యక్తిగా నిలిచి 
పోతాడు. వీరు |వకాశ్ సూడియోలో పనిచెస్తున్న కాలంలో శ్రీ క్రీ, ఆర్ముద, 
సుంకరి, వాసిరెడ్డి, ఆత్రేయ, నార్హ చిరంజీవి, అనిసెట్టి _ వీళ్ళందరూ తాతాజీ 
చుట్టూ చేది సాహిత్య చర్చలూ, సినిరంగ చర్చలూ సిద్ధాంత వాదోపవాదాలూ 



ఉద్యమాల ఊపిరితో ఎ([రకేక 855 
సాగినూండేవారు. అందుకే తాతాజీని గురించి “నేను వారిని పు సకంలాగా 

చదువుకొన్నూను” అని ఆరుుద అనగల్లాడు, వారికి (శద్దాంజలి ఘటిస్తూ. 

ధర్మరావు ఆలా సిసిరంగంలో తనదంటూ ఓ ముద వేసుకుంటూ పె 

మెట్టు కెళ్ళాడు. ఓసారి సమ్ముదాల (జూనియర్) హైదరాబాదు వెళ్ళి తాతాజీని 
చూడాలని చిక్క_డ పల్లిలో వారింటి కెళ్ళారు. ధర్మారావు మేడ మీదున్నారు. 

కిందినుండే సముదాల ఎవరితోనో వారు కిందికి రాలేరా? అని అడుగుతుంటే 

తాతాజీ విన్నారు. అంతే “భాయ్ ఒకసారి ఎక్కి_తే ఏదైనా ఇక దిగను రా, 

సీవే పెకి” అని చిరునవ్వుతో ఆహ్వానించారు సము|దాలని. 

నిజంగా ఆలాగే సుమారు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ సినీ రంగంలో 

దాదాపు నలభై చిత్రాలకు పనిచేసి 1968 లో భీష్మతో మానేశారు. వీరి 

చితాక్ ఇన్ ఆ రాజుల్లో ₹తవనొత్వావాద జఆదసకున్నవె.. అనేక 
బహుమానాలు తాతాజీకందించినవే. ఇంత కృషే ఏిదిని నంది అవార్డ్ నిర్ణ 

తగా ఓ పర్యాయం పనిచేసేలా చేసింది. (1964). ఇంతటి, వారసత్వాన్ని వీరి 

కుమారుడు తాపీ చాణక్య ఆందుకున్నాడు. తారాపథంతో వెలుగుతున్న 

ఆత్యున్నతదశలో చాణక్య హఠాత్తుగా రాలి పొయ్యాడు (1978). 

ధర్మారావు పేరు చితరంగ చరితలో కొన్ని అధ్యాయాల్లోనన్నా 

సువర్ణాక్షరాలతో భ(ద్రపరచదగ్గ్య చరి|తను సృష్టించుకొంది. అందులోనూ 

కొన్ని అంశాల్లో సిదీ చుక్కా 'పెట్రించుకున్న వ్యకి తాతాజీ, 
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(శ్రీ మరుపూరి కోదండరామి రెడ్డితో ఇంటర్వ్యూ జ హదరాబాదు. 

శ్రీ సి. పుల్హయ్యతో ఇంటర్వ్యూ - మ్మదాసు. 

ధర్మారావు 70వ జన్మదినోత్సవ సభలో మోహనరావు ఉపన్యాసం 

టేపు - మ్మదాసు. 19656 

'పజామ్మిత _ 1936 ఫి|బవరి 2, 

ధర్మారావు 70వ జన్మదినోత్సవం మెప్పు, కృష్టకాన్ర్రి (పసంగం 

మ[దాసు, 1956. 

కృష్ణాప్మతిక. 1940 ఫి బవరి 10. 

శ్రీ పాలగుమ్మి వపద్మరాజుతో ఇంటర్వ్యూ - మడాను. 

కృష్ణాప్మతిక, 1940 జూన్ 29. 

కాగడా వారహపతిక, 1941 మార్చి 19. 

రిపోర్టు, కాగడా వారపతతిక, 1941 ఏపిల్ 2. 

శ్రీ కె. యస్. |పకాశరావుతో ఇంటర్వ్యూ - మద్రాసు. 

(పజామిత, 1942 సం|కాంతి సంచిక. 

కృష్ణాపతిక, 1942 మె లి. 

ఏ. బి. కె. _పసాద్ వ్యాసం, తీశీ షష్టిపూ రి సన్మాన సంచిక - 

విశాఖపట్నం. 1970. 

శ్రీ తుమ్మల వెంక్టటామయ్యతో ఇంటర్వ్యూ = హైదరాబాదు. 

ఆంధ అభ్యుదయ రచయితల మహాసభల సంచిక, 1948 మార్చి. 

జనవాణి వారహతిక, 1952 సెపైంబరు 24. 

శాంతి సంఘీభావ రాష్ట్ర సమితి (పధాన కార్యదర్శి శ్రి కాట్రగడ్డ 

గంగయ్యతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

టంగుటూరి [వకాశం, నా జీవిత యాత పేజి 1839. 

1940 లో 7 వమహాసభ మల్కా-పురంలో ముందుముల రామచం[దరావు 

అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ నడుమ 1886 లో హెదరాబాదులో “కామేడ్స్ 

ఆసోసియేషన్' అంటూ మజ్జుం, రాజబహదూర్ గౌడ్, సయ్యద్ 

ఇ|బహీం, ఆలం కుందుమిరి, బూర్గుల రామకృష్ణారావు ఒక సంఘంగా 

ఉండేవారు. ఫాసిజం గూర్చీ, సోషలిజం గూర్చీ చర్చోపచర్చలు సాగు 

తుండేవి, 1941 తో రవ మహాసభ చిలుకూరులో రావి నారాయణ రెడ్డి 
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అధ్యక్షతన జరిగింది. అప్పటికే, అంటే 1989 నుండే ఆయన కమూ3 

నిస్తు పార్టీ సభ్యులు. ఈ సభల తర్వాతనే “డిటెన్యూ డే అసీ, “విద్యా 

వారం” అనీ, “వెట్టిచాకిరీ వ్యతిరేకదినం' అనీ కార్యక్రమాలు ఆందో 

శన రూపం [గహించాయి. 1942లో 9 వ మహాసభలు ధర్మవరంలో 

జరిగాయి. 19483 లో 10 వ మహాసభ హైదరాబాదులో కొండా వెంకట 

రంగా రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగింది. ఆపదవికి అతివాదయువకుల |పతినిధిగా 

బద్దం ఎల్లా రెడ్డి హోతీ చేసి ఓడిపోయారు. మ1*9ఉఉ తో చవ మహానభ 

భువనగిరిలో దావి నారాయణ రెడ్డి ఆధ్యక్షతన జరిగింది. నాయకత్వం 

ఆతివాదుల చేతుల్లోకొచ్చింది. చండ రాజేశ్వరావు కూడా ఈ సభల్లో 

పాల్గొన్నారు. 194 లో ఖమ్మంలో జరిగిన 12 వ మహాసభలకు కూడా 

రావి నారాయణ రెడ్డిగారే అధ్యక్షత వహించారు. ఇది భరించలేక మిత 

వాదులు ముందుముల నరసింగరావు అధ్యక్షతన వేరొకసభ జరిపారు. 

జనవాణి వారప(తిక, 1951 డిసెంబరు 250. 

జనవాణి వారవ్మతిక, 1952 మార్చి 2రీ. 

శ్రీమతి తాపీ సరోజినితో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

అభ్యుదయ, 1956 మే. 

ఒక తీర్మానంలో “అరసం ఉద్యమ స్థాపకుల్లో పధానులు, ఈ సాహి 

త్వాభివృద్దికి నిరంతరం క్కుషి చెస్తున్న తాపీ ధర్మారావును అరసం 

పెద్ద ఎత్తున సన్మానించాల”ని తలపెట్టింది. దాని ఏర్పాట్లకు మ్మదాను 

శాఖను కోరింది. తెలుగు సాహితీ (పముఖులందర్శ్నీ ఆహ్వానించాలని 

కూవించింది. 

అభ్యుదయ, 1956 అక్టోబరు. 

బంగోరె, బౌన్ జాబులు 1978 "పేజి 69. 

శ్రీ పురిపండా అప్పలస్వామితో ఇంటర్వ్యూ _ హైదరాబాదు. 

గారపాటి వెంకటసుబ్బయ్య, సారధి రాము బహ్మం (గూడవల్లి రామ 

[(బస్మం స్మారక సంచిక) తెనాలి 1980 పేజీ 17. దీన్ని బలపరిచే 

ఆధారం కె. వి. రమణారెడ్డి రాసిన ‘కవి కోకిల” పుస్తకంలో పేజీ 

లికి లో “1921 తర్వాత రామిరెడ్డి మనస్సు కొంత కాలం జస్టిస్ 
పార్టీ వైపు మళ్ళిందేమో” అంటూ కారణం, కాం(గెస్ ఉద్యమాల 

వైఫల్యం, "నిరాశ నిస్పృహలని అన్నారు - 196. 

గాొ_ైపాటి వెంకటసుబ్బయ్య, సారధి రామ్మబహ్మం (హడవల్లి రామ 

(బహ్మం స్మారక సంచిక తెనాలి 1980 పేజి 17. 
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జస్టిస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి 1ఏ8/ లో కాంగను (పభుత్వం 

ఏర్పడే వరకూ ముఖ్యమం్మతులుగా ఈ కింది వారు వని చేశారు. పాన 

గల్ రాజూ 1921 _ .927; డాక్టర్ నుబ్బరాయన్ 1927 - 1980; 

డాక్టర్ మునుస్వామినాయుడు 1980 _ 1982; బొబ్బిలిరాజా 1లికి2 _ 

1987; సర్ ఇ. వి. రెడ్డి నాయుడు 1987 తో కొంతకాలం. 

జి. వెంక్కటామారావు, ఆంధప్రదేశ్ లో ముఖ్య ఘట్టాలు. హైదరాబాదు 

1979 పేజి 46. 

అంతకు ముందు ఖద్దరునూ, రాట్నాన్నీ తిట్టిన ఈ పార్టి సర్ పాతో 

అధ్యక్షతన మధురైలో సమావేశ మై రాట్నమూ ఖద్దరునూ |పోత్స హిం 

చాలని తీర్మానించింది. 

కృష్ణా పతిక, 1927 జనవరి 1. 

వెలివోలు సీతారామయ్య, గూడవల్లి రామ్మబహ్మం స్మారక సంచిక 

తెనాలి 1976. 

శ్రీ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరితో ఇంటర్వ్యూ - మ।దాను. 

తాపీ ధర్మారావు, గూడవల్లి రామబహ్మం స్మారక సంచిక తెనాలి 

1976 పేజి 17. 

“సమదర్శినిలో ధర్మారావు, ఆన్నాదొరై లు కలిసి పని చేసుండేవారు. 

ఏరిద్దరూ ఆ ప్రమితులు.” కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరితో ఇంటర్వ్యూూ- 

మదాసు. 

దీన్ని ముద్దా విశ్వనాధం నడుపుతూండేవారు. 1941 జనవరి నుండి 

1942 మార్చి వరకు వచ్చింది. ముద్దా విశ్వనాధంతో ఇంటర్వ్యూ - 

మ్మదాసు. 

పి. రాజేశ్వరరావు, స్రడీస్ ఇన్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగు జర్నలిజం 1965 

“పిజి 107. 

(పజామ్మిత, 1986 ఫి|బవరి 9. 

గొ_రెపాటి_ వెంకటసుబ్బయ్య, డాక్టర్ సి. ఆర్. రెడ్డి 1972 పేజి 

i189 - 146. 

సంపాదకుడన్నాక అన్ని విషయాలూ తెలిసుండాలని బెర్నార్డ్ షా 

ఆధభి|పాయం. 

గాకెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య, సారధి రామ్మబహ్మం (గూడవల్లి రామ 

(బ్రహ్మం స్మారక సంచిక తెనాలి 1980. 
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“అమాంగ్ ది తెలుగూస్ ఇట్ (,పెంటింగొొ క మెన్స్డ్ అబౌట్ ది 

1806 బట్ మేడ్ లిటిల్ పొ(గెస్ అంటిల్ 1680” _ వాన్ తెలుగు 

ఇంగ్రిషు నిఘంటువు 1652 పీఠిక. 

బంగో రె, |బౌన్ జాబులు 1978 పేజి ౪-10. 

నార వెంక బిశ్వరావు అభినందన సంచికలో ఆర్నుద గురించిన పేర్షు. 

ఉ వ పేరు బాగానే కనిపిసోందని బంగోరె తన బ్రౌన్ జాబుల్లో ఫోటో 

స్టాట్ కాపీ ఇచ్చాడు. 

కె. నటరాజన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ జర్నలిజం 1955 పేజీ 638.61. 

దీన్నే గిడుగువారు గద్యచింతామణిలో (19తిక్రి మొదటి భాగంలో కొద్ది 
పదాల వాక్యాల తేడాతో ముదించారు. 

బంగోరె, |బౌన్ జాబులు 1978 పేజి 18. 

ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప రాసిన “నన్నయ అన్యదేశ్యాలి'న్న “సాహితీ” 

లోని వ్యాసం ఆధారంగా. 

18492, ఆగస్టు 4, 18 తేదీల వర్తమాన తరంగిణి సంచికలలో ఆది 

పర్వం, మనుచరిత, వసుచరిత్ర, అమ్మకానికున్నట్టు తు [పకటన 

ఊంది. పువ్వాడ (1రిల్2) వారి ఉత్తరాలద్వారా వెలడయిన'*ఆచ్చయిందనె 

భారతానికి” ఇదే పూర్యంది. 

బంగోరె, |బౌన్ జాబులు 19/8 పేజి ఉక, 

బంగోరె, |బౌన్ జాబులు 1978 పిజి 80, 81. 

1908 సెపైంబరు ర నుండి బొంబాయి నుండి ఆం[ధప్మ్యతికను వార 

ప్యతికగా కానీనాథుని నాగేశ్వరావు నడిపేవారు. అప్పుడు ఆ. నారాయణ 

రావు సంపాదకుడు. 1914 ఏపిల్ 1 నుండి దినప్యతికగా మృదాసు 
నుండి వచ్చెది. 1910 నుండి సంవత్సరాది సంచికలను తెచ్చారు, 

1921 నుండి సారస్వతాను బంధం ఆరంభించారు. 

శ్రీ విద్వాన్ విశ్వంతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

శ్రి నార్హ వెంక చేశ్వరరావుతో ఇంటరూ్యూ - హైదరాబాదు. 

శ్రీ నార్హ వెంక కేశ్వ్యరరావుతో ఇంటర్వ్యూ - హెదరాబాదు, 

తెలుగులో అచ్చు మొట్టమొదట శ్రీరాంవూర్ (బెంగాల్ ), మదాసు 

లతో ఒకేసారి 1807 తో మొదలైంది. పంచానన్ అతని మితుడు 

మనోహర్, ఇద్దరూ కమ్మరం తెలిషినవాశ్ళ్శే. పంచానన్ “పంచ్ 

కటింగ్'లో విల్కిన్స్ దగ్గర శిక్షణ పొందాడు. లండన్ మిషనరి 

సొచెటి సభ్యుడైన "కేరి ఆధ్వర్యంలో నడెచే (చెస్లో పనిచేస్తూ 
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5్5, 

66. 

67. 

68. 

1800 _ 1804 ల మధ్య ఈ తెలుగు అచ్చు దిమ్మెలను వారు తయారు 

చేశారు. బైబిల్ కథలను వివిధ భారతీయ భాషల్లో అచ్చేసి అవి ఆమ్మ 

కాసికి సిద్దంగా ఉన్నాయని "*తెలింగా గాస్పెల్ రు. 4 /- రాధా 

బజార్, కలకతాలో దొరుకుతాయని శ్రీరాంపూర్ కె స్తవ మిషనరీలు 

[పకటించారు. 

జె. మంగమ్మ, ఆరిజిన్ ఆఫ్ తెలుగు (పింటింగ్ (సడీస్ ఇన్ ది హిస్టరీ 
ఆఫ్ తెలుగు జర్నలిజం) 1966 పేజి 12. 

తెలుగు భాషా సమితి - మాసు ఏర్పాటు చేసిన ప్మ్యతికా [ప్రదర్శన 

సభకు అధ్యక్షత వహిస్తూ చేసిన నార్హ పసంగం, 1951 డిసెంబరు 2లి. 
గొకెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య, నవమేధావి నార్హ 1976 పేజి 56. 

శ్రీ నార్హ వెంక టెశ్వా రావుతో ఇంటర్వూ - హైదరాబాదు. 

శ్రీ విద్వాన్ విశ్వంతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

శ్రీ బోయి భీమన్నతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

కృష్టా హతిక, 1985 డిసెంబరు 17. 

మాగంటి బాపినీడు, పుతికలు ఆం[ధ సర్వస్వం పేజి వై ర్రిప్, 

పీకే ఆరుదగా ఈనాడు సాహిత్యలోకంలో (పసిద్దులు. 

శ్రీ తాపీ మోహనరావుతో ఇంటర్వ్యూ - మదాసు. 
ఇదే ఇంతకు ముందు ఆంధపతిక ఊగాది సంచికలో (పచురణ 

అయింది. పునర్ముుదణ 1941 ఫి|బవరి 17. 

గుడిపాటి రంగనాయకమ్మ “స్రీల హక్కులు" మొదలైన వాటి మీద 

1941 మార్చి 26, 1941 ఏపిల్ 2లి సంచికలలో న్యాసాలు రాశారు. 

నాటి నైజాం సంస్థానంలో కూడా కాగడాకు మంచి పేరుండేది. 

అక్కడనుండి అనేక మంది (హైదరాబాదులో [వజారోగ్యం = ఈక 

హితవాది _ 1940; హిందూ మహమ్మదీయ ఐక్యత _ ఒక 

జాతీయవాది - 1940 జూన్; హైదరాబాదులో [పాథమిక విద్య = 

క..వి. రఘుపతి, బి. ఏ. వి. టి _ 1940 జులై) అక్కడి సమస్య 

లను వ్యాసాలుగా రాసి పంపుతూండేవారు. 

శ్రీ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరితో ఇంటర్వ్యూ = మద్రాసు. 

1 మతి తాపీ రాజమ్మతో ఇంటర్వ్యూ - హెదరాబాదు. 

శ్ర యుతులు టన 19 నం. ; గర్హపాటి as 15 సం.; 

nas ద _సగిరి, 158 సం.; ముంత శామ్యూల్, 15 సం,; దాసి రెడ్డి 

నారాయణ రెడ్డి, £0 నం. ; వడ్డ మల్దయ్య, 20 నం. ; కూర్మా లింగయ్య, 
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౨0 నం.; తంగదూర్ హన్మంతు, 28 నం.; ధూడి వళ్ళ చినన త్తిరెడ్డి, 

28 నం.; నూగి వెంకయ్య, 25 సం,; కల్లూరి ఎల్హయ్య, ౨50 సం.; 
వడ్త పాపయ్య, 28 సం. (1991 జనవరి 81). 

శ్రీమతి తాపీ రాజమ్మతో ఇంటర్వ్యూ _ హైదరాబాదు. 

ఎ|[ర్మవాలు మృత్యుంజయశా స్త్రి , ఈం.రా. _ అన్నవి సెట్టి ఈశ్వరరావు 

మారు పేర్లు. 

శ్రీ తాపీ మోహనరావుతో ఇంటర్వ్యూ _ మ।దాసు. 

శ్రీ తాపీ మోహనరావుతో ఇంటర్వ్యూ _ మ్మదాసు. 
శ్రీమతి తాపీ రాజమ్మతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

శ్రీ నార్హ వెంక చేశ్వ రావుతి ఇంటర్వ్యూ _ హైదరాబాదు. 

గిడుగు వ్యాసావళి. 

ది స్కాండినేవియన్ లాంగ్వేజెస్ యాజ్ కల్చతల్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ బె 
ఇఐనర్ వాగన్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ (పొబ్బమ్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ నేషన్స్. 

సంపాదకుడు జె.ఏ. ఫిష్మాన్, జాన్ విల్రీ అండ్ సన్స్"ఇన్సా-ర్పొ రేషన్, 

న్యూయార్క్. 1966 పేజి 267 _ 281 ఎస్ 281. 

భాషాభివృద్దిని గురించి వి.వి. నొగొగోవ్, యూనస్.డి.షిరివ్లు రాసిన 
వ్యాసం. సోవియట్ భూమి (ప్రచురణలు 1967 పేజి 65 _ 108. 

ఇ. ద్రిన్ లూయీ రాసిన మల్లీ లింగ్వలిజం ఇన్ ది సోవియట్ 

యూనియన్ అనే వ్యాసం. సంపాదకుడు జె. వ. ఫిష్మాన్, ది హేగ్ 
1972 "పిజి 287, 

సంపాదకుడు కురుగంటి సీతారామభట్టాచార్యులు, పిల్లలమ్మరి వెంకట 

హనుమంతరావు, నవ్యాం[ధ సాహిత్య వీధులు పేజి 558 _ 55గె. 

వ్యావహారిక భాషా వికాసం పేజి 97. 

కొత పాళీ, పేజి 9. 
కొత్త పాళీ, పేజి 7. 

కొత పాళీ, పేజి 2రి. 

కొత పాళీ, పేజి 4 _ లి. 

కొత్త పాళీ, పేజి 49. 

కొత్త పాళీ, పేజి 55. 

కొత పాళీ, పేజి 5/7. 

కొత్త పాళీ, పేజి 92. 

కొత పాళీ, పేజి 189. 
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లలి. 
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100. 

01. 

102. 

108. 

104. 

1035. 

106. 

డిక్షనరీ ఆఫ్ ఫిలాసపీ _ ఫార్మ్ అండ్ కంటెంట్ 1967 పేజి 164. 

డిక్షనరీ ఆఫ్ 1 _ ఫార్మ్ అండ్ కంటెంట్ 1967 పేజి 165. 

ధర్మారావు, చిన్న మనవి, ఆలిండియా అడుక్కు. తినేవాళ్ళు మహాసభ 

1976 పేజీ రి, 

1976 పేజీ 6. 

33 19 $3 939 39 

1976 పేజి 15, 16. 

శశ శ్ 33 ఖీ +9 

1976 పేజి 235. 

33 ye 39 : x9 3 

1976 పేజి 4ర్, 

క్ 39 33 93 9 

1976 పేజి 57. 

39 39 క 79 9) 

1976 “పేజి 95. 

1976 పేజి 48. 

ధర్మారావు ఆఇభిండియా అడుక్కు_తినేవాళ్ళ మహాసభ 

1976 శేజి 28, 

ధర్మారావు ఆలిండియా ఆడుకు_తినేవాళ్ళ మహాసభ 

1976 పేజి 58, 
బోరిస్ సచ్కోవ్, ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ రియలిజం, |పో;గెస్ ఫబ్దిషర్స్ 

1978 "పేజి 8/౨. 

మాగ్షిం మ ఆన్ సోషలిస్ట్ కతతీపర. సోషలిస్ట్ రియలిజం జన్ 

ఆర్ట్ ఆండ్ లిటరేచర్, పో (7స్ పబ్దిషర్స్ 197i డిజి 4i - 42. 

డిక్షనరీ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, పోస్ పబ్లిషర్స్ 1967 పేజి 102. 

ధర్మారావు ఆలిండియా అడుక్కు_తినేవాళ్ళ మహాసభ 1946 పేజి 4రి. 

డిక్షనరీ ఆఫ్ ఫిలాసపీ (రియలిజం సోషలిస్ట్) (ప్యోగెస్ వబ్రిషల్స్ 
1967 శ పేజి 879. 
ధర్మారావు, ఆలిండియా అడుక్కు_తినేవాళ్ళు మహాసభ 1976 ఫ2 106. 

ధర్మారావు, ఆలిండియా ఆడుక్కు_తినేవాళ్ళ మహాసభ 1976 పిజి తిం 



107. 

108. 

109. 

110. 

111: 

లం 

118. 

114. 

115. 

1146. 

తిర్ళి 
ధర్మారావు, ఆలిండియా ఆఅడుక్కుతినేవాళ్ళ మహాసభ 1976 పేజీ 42, 

జనవాణి వతికలో పకటన, 1951 మే 2కి పేజి 11. 

శీ పందిరి మల్లికార్జునరావు తో ఇంటర్వ్యూ - మడాసు, 

వ్రాడిమిర్ బర్ చినా, లెనిన్ అండ్ (పాబ్బమ్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్, (పోస్ 

వద్దిషర్స్ 1974 పేజి 265. 

వి. ఐ. లెనిగ్ కలెక్రెడ్ వర్క్, వాల్యూం 16 పేజి లి27. 

కల్పనా సహాని, టాల్ స్టాయిస్ సర్చ్ ఫర్ టూత్, నేషనల్ ఫెడరేషన్ 

ఆఫ్ (ప్నోగెసివ్ రైటర్స్ బులెటిన్ 1979 పేజి 29. 

ధర్మారావు అన్నాకెరిసీనా, 1961 పేజి 220. 

వ్రాడిమిర్' -ఇషషెర్చినా, లెనిన్ అండ్ (పాబ్రమ్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్, (పో గెస్ 

పబ్లిషర్స్ 1974 పేజి 269. 

ధర్మారావు, అన్నా కెరినినా 1961 పేజి 128. 

ఛర్మారావు, అన్నా కెరినీనా 1961 పేజి 424. 

116.ఏ. రాజయోగి ఆన్న పుతికను గురజాడ శ్రీరామ్మూ ర్రిగారే నిర్వ 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

128. 

124. 

125. 

హించేవారు. అందులో 1898 జూన్ సంచికలో *కవి జీవితములు 

ఉంది. 

కృతి విమర్శనము, సరస్వతి సంచిక _ 18, సంపుటి 38,1911 మార్చి. 
బిల్వేశ్వరీయం అన్న కావ్మంలోనూ, బిల్వెశ్వారీయం ఆనే శతకంలోనూ 

ఇది కనిపిసుంది. 

ఆత్మ పర్యాయచర్య లేక హరిహ రేశ్యర శతకంలో చెప్పుకున్నారు. 

అముదిత [గంధ చింతామణి 1894 ఖ|బవరి. 

వాల్టర్ యు స్ స (సం) ఎన్ సే సెక్షొపీడియా (బిటాసికా వాల్యూం ii 

1956 పేజి 788. 

ఇంతకాలం తర్వాత దీన్ని (ఇటీవలే 1976 లో) డాక్టర్ అక్కిరాజు 

రమాపతిరావు అనువదించి పుసక రూపంలో ఆందించాడు. 

“కాందరు నెల్లూరి గొప్పవారు _ రాజమం[త |పవీణ పళ్ళి చెంచలరావు 

పంతులుగారు _ వంగవోలు వెంకట రంగయ్య, సుబోధిసీ గంధ 

మాల నెల్లూరు 1988. 

వావిలాల సోమయాజులు, పీరిక “నాయిరుక” నారాయణడాను చరిత 

(రచయిత మరువాడ వెంకటచయనులు) 

“అప్పారావుగారూ ._ నేనూ” అని రాశారు. అనేకులు ఆధునికులు 

కూడా రాశారు, 



864 

126. 

127: 

128. 

12 9, 

180. 

131. 

182. 

188. 

134. 

189. 

185. 

187. 

188. 

189, 

బసవరాజు రాజలక్మమ్మగారు 1968. 

సంగం లక్ష్మిబాయి నా అనుభవములు. 

పర ల లుల రట గాలా లా తాజ్ పజలు 
హ్డ 1979 పేజి 7. - య 
1881 వ సంవత్సరంలో ఒకసారి, 1885 వ సంవత్సరంలో మరోసారి 

వచ్చింది. దీనిలో వ్యక్తిగత తగాదాల వల్ల 1888లో చీలి కవచ్చి ఏలూరి 

కంపెనీ అంటూ మరోటి పుట్టింది. 
చిలకమ శ్రి లశ్నీ్మీనరసింహం కవి, స్వీయచరిితం పేజీ 65. 

డిక్షనరీ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, పోస్ పద్దిషర్స్ 1967 పిజి 160. 

ఆరోజుల్లో విద్యాలయాలు జనవరి నుండి డిసెంబరు వరకూ విద్యా 

సంవత్సరంగా వపరిగణిస్తుండేవి. 1910 నుండి ఇది మారిపోయి 

జులైలో తెరవడం, మార్చిలో పరీక్షలు జరగడం అన్న కొత్త నిబంధ 

నలు అమలులోకొచ్చాయి. 

చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ కవి, స్వీయచర్మితం, 1957 పేజి 295 
పింగళి లక్ష్మీకాంతం, సాహిత్య శిల్ప సమీక్ష 1966 పిజి 800. 

పింగళి లక్ష్మీకాంతం, సాహిత్య శిల్ప సమీక్ష 1966 పేజి 890. 

విజ్ఞానసర్వస్వం, వాల్యూము 2, తెలుగు భాషా సమితి 1961 

పిజి 1195 _౨ 1199. 

శ్రీ వి. ఎ. కె. రంగారావుతో ఇంటరూ్యూ - మ్మదాసు. 

డక పుతిక కిచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా. (బహూశా ఆం|ధ|పభ 
కావచ్చు). 1972. 

దీనికి భీమవరపు నరసింహారావు నంగితం సమకూర్చారు. 

ఇంటూరి వెంక టేశ్వారరావు, ఆం|ధజ్యోతి వారపతిక, 1981 

అక్టోబరు 16. 

శ్రీమతి తాపీ" రాజమ్మతో2ై ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

దీన్ని నిషేధించకూడదని చాలా కార్మిక సంఘాలూ ఆపీ ఆందోళన 

చేశాయని ఓ సమీక్షకుడు ఓ పృతికలో ఆనాడు రాశాడు. 
విశాలాం[ధ్ర వక్షషతిక, 1949 జులై 15. 

శ్రీ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరితో ఇంటర్వ్యూ - మృదాసు. 

జమీన్ రైతు ఈ వార్తలనన్నిటినీ నాడు (పచురిసూండేది. 'ఈ ఆంశాలు 
నాకు మ్మతుడు జయధీర్ తిరుమలరావుగారు చెప్పారు. అవే ఆంధ 
జ్యోతిలో వ్యాస రూపంలో కూడా వచ్చాయి. 1961, 



లీ65 

140. మికి,ి_లినేని రాధాకృష్ణ్టమూర్తిగారి వ్యాసం, గూడవల్లి రామబహ్మం 

సంస్మరణ సంచిక, తెనాలి 1976. 

141. శ్రీ తాపీ మోహనరావుతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 
142. 
148. 

144. 

శీ సీ. పుల్హయ్యతో ఇంటర్వ్యూ - మదాను. 

దొతనిర్మాశి యస్. భావనారాయణ తో ఇంటర్వ్యూ - మ్మదాసు. 

శ్రీ కె. యస్. |పకాశరావుతో ఇంటర్వ్యూ - మాసు, 

145. శ్రీ పందిరి మల్రికార్దునరావుతో ఇంటర్వ్యూ - మదాసు. 

146. 

147. 

14రీ. 

149. 
150. 

151. 

152. 

15లి. 

154. 

1855. 

156. 

1957. 

158. 

159. 

160. 

ధర్మారావు గారికి ఆరు[ద శ్రద్దాంజలి - విజయచిత సంచిక. 

శ్రీ బి. ఏ. నుబ్బారావుతో ఇంటర్వ్యూ - మదాసు. 
యస్, భావనారాయణతో ఇంటర్వ్యూ _ మడాను, 

పః అ కె. రంగారావుతో ఇంటర్వ్యూ - మాసు. 

శ్రీ వేమ న సత్యంతో ఇంటర్వ్యూ - మడాను. ఆ (ా(61 

జ 

ర ఆరు[ద శ ద్దాంజలి = విజయచి[త సంచిక. 

థధర్మారావుగారం టే సినీరంగంలో చాలా గౌరవం ఉంది. వీరి 70వ 

జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా రేలంగి వెంక్కటామయ్య వెంక టేశ్వర 

నిశ్వవిద్యాలయానికి 15 వేలు విరాళాన్ని (ప్రకటించారు 
జన్మదినోత్సవ సభల టేపు ఆధారంగా _ 955. 

ఆలాగే రోజులు మారాయి శతదినోత్సవాల సభ విజయవాడలో తాతాజీ 

అధ్యక్షతన జరిగింది. నటి సావితి వెంకటేశ్వర. విశ్వవిద్యాలయానికి 
25 వేలు ఏరాళాన్నిచ్చింది. ఈ విరాళం తాతాజీకి గౌరవ సూచకంగా 

ఇస్తున్నానని ప్రకటించింది _ 1952. 

శ్రీమతి తాపీ రాజమ్మతో ఇంటర్వ్యూ - మహెదరాబాదు 

శ్రీ కె. యస్. పకాశరావుతో ఇంటర్వ్యూ - మ।దాసు. 

రిపోర్టు, విజాలాం[ధ పక్షప్యతిక మ|దాను 1949 జులై 19. 

శి వి. ఎ. కె. రంగారావుతో ఇంట ంర్వ్యూర - మాసు. 

ధర్మారావుగారితో కలిసి పనిచేసిన ఇంటూరి వెంక హేశ్యరరావుగారి 

లేఖ ఆధారంగా - మ।దాసు. 

తాతాజీ 70వ జన్మదినోత్సవం ఉపన్యాసం టేపు ఆధారంగా. 1956. 

సంపాదకుడు మాగంటి బాపినీడు ఆంధ సర్వస్వం పేజీ 440. 

తుర్ద పాటి కుటుంబరావు, ఎన్. జగన్నాధ్, స్టడీస్ ఇన్ ది హిస్టరి ఆఫ్ 

తస జర్నలిజం (సం. కె. ఆర్. శేషగిరిరావు). ఢిల్రీ 1968 

“కటి 128 - 18. 

ఆంధమహేళ, 195/ మార్చి సంచిక మడాను. 
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రావేలు గలవాడ రార హొలిగాడ 

ఆకారాలను గుడ్డిగా అనుసరించడం, అర్థాలు తెలియకుండా ఏవేవో 

తంతాలకు నిత్యజీవనంలో స్థానమివ్వడం సాధారణంగా జరుగుతూండే 

విషయం. |పసంచంలో మానవులు పుట్టుకనుండి చావు వరకూ అనేక సంసా 

రాలను చేస్తూంటారు, మను షుల్లో జ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్ది ఆ సంస్కా 

రాలకూ ఆచారాలకూ కొత్త ఆర్హాలు ఇస్తూ వాటిని తిరస్క-రిం చడం గానీ లేవా 

వూ ర్రిగా విశ్వసించి ఆచరించడం గానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. 

(పతి సంస్కృత దాన్నవలంబించే వారికి గొప్పదే, కాదనలేం. కానీ 

ఆ స్యాధిమానంతో ఇతర సంస్కృతులను వాటి |పాచీనతలనూ తోసి రాజన 

కూడదు. ఏ దేశ సంస్కృతీ ఒంటరిగా పుటి పెరిగిన దాఖలాలు మనకు కని 

పించవు. మన సంస్కృతీ ఆలా పెంపొందిందే, ఇది కూడా హఠాత్తుగా 

వచ్చిందీ, ఏ ఒక్క_జాతి మాత్రమే సంపాదించిందీ కాదు. తరతరాల మానవ 

మేధోశమ సంచితంగా దీన్ని పరిగణించాలి. 

ఈ ఆభిప్రాయాలు ధర్మారావులో చోటుచేసుకున్నాయి. వీటిని తెలుగు 
నాట జనానికి పంచాలని భావించాడు. అలా చేసే ముందు తన అభ్మిపాయాలు 
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ఏ మేరకు సరైనవో, సత్యమైనవో తై పారు వేసుకోవటానికి చాలా శ్రమించాడు. 

అనేక _గంథాలు ఆకరాలుగా ఎంచుకున్నాడు. విషయ్మగహణం చేశాడు. 

ఈ అంచనాను సామాజిక పరిణామ సిద్దాంతాల తోనూ మానవళానస్త్రం 

వెలుగులోనూ చూడడం నశాస్త్రీయ మెంది. అందుకు అనేక సంస్క్టృృుతులనూ, 

దేశాల చర్మితలనూ, ఆ అంశాల్లో నిమైతులై న శాస్త్రవేత్తల (గంథాలనూ 

ఆసాంతం అధ్యయనం చేశాడు. మూడు [గంథాలు రాశాడు. 

డెవాలయాలమీద బూతు బొమ్మలెందుకు? 

దేవాలయాల మీద బూతుబొమ్మ లెందుకు ? మొదటిది. దీనికోసం వారు 

సర్మపదించిన (గంథాల జాబితా (గ్రంథానికి ముందే ఇచ్చారు. ఏ పరిస్థితుల్లో దైవ 

భావర వచ్చిందో, వాటికి ఆకృతులెలా వచ్చాయో, ఆవి బూతు బొమ్మల రూపంలో 

దేవాలయాల మీదకు ఎలా వెళ్ళాయో సంతి పంగా ఈ (గంథంలో చూపాడు. 

ఇక రెండోది ఇనుప కచ్చడాలు. మానవ సమాజం ఒక స్వామ్యం 

నుండి మరో స్వామ్యానికి నడిచింది. ఆ మార్గంలో ఒక దశలో |పధానమైన 

వ్యకి మరోదశ కల్తా అ[పధానం కావడం జరిగింది. పురుష | పాజాపత్యం 

వచ్చింది. ఆలా “నడమం|తపు సిరి రావడంతో ఆహంకారం సెల్లువికింది- 

తానెక్కి. వచ్చిన నిచ్చెననే వడదోయటం ఆరంభించాడు. తన ఆధిపత్యం 

కోసం _శ్రీలను నానాకష్టా లకూ, దౌర్జన్యాలకూ గురిచేశాడు. అందులో ఒక 

అంశోర ఈ ఇనుపకచ్చడాల ఆచారం. ఈ విషయం ధర్మారావు వివిధ దెశాల 

(గంథాలనుండీ మ్యూజియంలలో ఉండే చి|తాల సంపుటాలను౦డి సేకరించాడు. 

మూడో గంథం పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వో త్తరాలు, ఇద ఈ వరసలో 

చివరిడైనా జనసామాన్యానికి బాగా సన్నిహితంగా ఉండే అనేక ఆచారాల 

గుట్టు బయటషెనేది. వీటిని తానేయే (గంశథశాలను సాక్ష్యంగా తెచ్చుకొని 

రాశారో ఆ జాబితా పు సకం ముందే ఇచ్చారు. ధర్మారావులో మొదట్నుండీ 

ఉన్న సంస్కరణ భావాభిలాషకు ఇది చక్కగా అడ్డం పట్రింది. జనంలో 

కూడా సెళ్ళితంతుల్లో కొంత మార్పురావడానికి ఇది దో హదవడింది. స్వయంగా 

ధర్మారావు చేయించిన ఆనేక సంస్కరణ వివాహాలకు ఇది సిద్దాంత (గ్రంథంగా 

పనిచేసింది. వలువురు ఆ మార్గంలో నడవటానికి కరదీపికగా  ఉవయోగ 
పడింది కూడానూ, 
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ఈ మూడు [గంధాల రచనలో ధర్మారావు మోర్గాన్ సామాజిక దశల 

వివరణను పాటించాడు. పితృస్వామ్యం అన్న దశ మాతృస్వామ్యం నుండి 

వచ్చిందేనన్న బిఫాల్టు, నుమ్నర్, మలినొవస్కీీ, మెక్టాన్ల _పతిపాదనలను 

సమర్థించాడు. వెస్టర్ మార్క్ వంటి కొందరు మొదటి దశలో పితృస్వామ్యం 

ఉండేదని చేసిన వాదనను ధర్మారావు ఖచ్చితంగా ఖండించాడు. ఎంగెల్పు 

చార్మితక అవగాహనను ధర్మారావు అడుగడుగునా [వతిపాదించడానికి (పయ 

త్నించాడు. ఆచారాల వివరాలకు ధర్స్లన్, _ఫేజర్ లను [పమాణ [గంధాలుగా 

స్వీకరించాడు. భారతీయ ఆచారాలతో సరిపోలే సందర్భంలో ఆనేక సాహిత్య 

పరమెనపవీ, సిద్దాంత పరమైన వీ అయిన భారతీయ [గంధ సముదాయాలను ఎంచు 

కున్నాడు. 

ధర్మారావు రచనలు వచ్చినప్పుడు విమర్శలూ వచ్చాయి. ఆయితే పుస్తక 

రూపంలో వారణాసి సుబమణ్యళాన్రి రచనే _పధానంగా కనిపిస్తుంది. ఇది 

ఆ సికత్వము-జై అంటూ *తాపీవారి దేవాలయ దూషణము - సమాధానము” 

అన్న పేరుతో 1970 లో వచ్చింది. పుసకానికి పెట్టిన శీర్షిక చూ 'సేనే వీరు 

ధర్మారావు రచనను సరిగా అంచనా వేసుకోలేదన్నది తెలుస్తుంది. 52 ఉప 

కీర్ణికలుంచి రాసిన ఈ విమర్శలో వారణాసివారు ధర్మారావు రచనలో జీవ 
నాడిని పట్టుకోనేలేదు. "సత్యాన్ని వెతకాలన్న భావంతో కాకుండా, దేవుణ్ణి 

'కించపరుస్తున్న వ్యక్తి మీద ఆగహంతో వారణాసివారి [గంధం సాగింది. 

ఇక ధర్మారావు మార్గం నచ్చి రాసిన (గందాలూ కొన్ని ఉన్నాయి. 

ముఖ్యంగా హేతువాదంతో రచనలు చేసినవారిలో గోరా ముఖ్యులు. అన్నీ 

బూతులబుంగలంటూ సాగినది గౌరిబోయిన పోలయ్య “పురాణాల్లో బూతు, 

కొత్త భావయ చెదరి “దేవతల రహస్యాలు ఎక్కువ భాగం భౌగోళికంగా 

వివరణలు ఇచ్చిన [గంధఆ. వర్మగారి గుడి గుంపా, కళింగ దేవర, 

మైలారదేవలు విషయ సేకరణ చేసి సరిగా కూర్చనట్టు కనిపించే _గంథాలు. 

అనేక హేతువాద సమాజాలు, నాసిక |[పచార సంఘాలు ఈ రకమైన 

ఆలోచనలతో సశాస్త్రీయంగా మన ఆచారాలనూ సంస్క్బృతిసే వివరిస్తున్నాయి. 

ఈ సంఘాలన్నిటికి ప్రధానాశయం (ప్రజల్లో మూఢ నమ్మకాలు పారదోలటం. 

అజ్ఞానాంధకారంవల్ల నాశనమయ్యే జనం బతుకుల్లో ఓ వెలుగు నింపాలన్న 

భావం ఉండటం. ఇంతగా అభివృద్ది చెందిన రాకెట్ యుగంలో మాయలూ, 

మంతాలూ మతానికి అంగాలుగా ఉండడంవల్లే సామాజిక ఆసమానతల 

వైపూ, వాటి నిర్మూలనకోసం జరిగే పోరాటాల వైపూ జనం మళ్ళవలసి 

నంతగా వెళ్ళడం లేదన్నది పీరందరి అభిిపాయం. 
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ఆ మార్గంలో కాగడా పట్టి ముందుకెళ్ళిన వ్యకి తాపీవారు. తమ 

ఆనుభవాలను పంచి ఇస్తూ వాటినుండి పాఠాలు నేర్చుకుని ముందుకు సాగండన 

టానికే ఈ మూడు [గంథాలనూ తెలుగు వారికి అందించారు. వాటిని 

సవిమర్శకంగా పరిశీలించడం అవసరం. 

రచనోదేశం _ సొభాగ్యతంతం 

“మానవ నాగరికత ఏదేశంలోనయినా ఏ ఖండంలోనయినా కొన్ని మెట్ట 

మీదుగానే వికాసాన్ని పొందుతూ వస్తుంది. ఆ మెట్ల వరనని తప్పించడం 

కష్టం. ఆలస్యంగానో, వేగంగానో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆ మెట్ల మీద నడక 

తప్పదు” - అంటూ ధర్మారావు తను రాసిన “దేవాలయాల మీద బూతు 

బొమ్మ లెందుకు" అన్న (గంథం పీఠికలో అన్నాడు (పేజి 22). ధర్మారావు 

నాగరికతను అధ్యయనం చేస్తూ మన భారతీయ నాగరికతలోని అనేక అంశా 

లను పైన వారే వివరించినట్టు ఏ మెట్టులో ఎలా వర్తించిందీ తెలియచేయాలని 

అనుకున్నారు. 

సామాజిక పరిణామ దృష్టితో అనేక విషయాలను ఆలోచించే గుణం 

ధర్మారావులో మొదటి నుండీ ఉండేది, ఈ పుసకం రాయటానికి ముందు 

ఆ|గవర్ణాలవారి రాజకీయ [ప్రచారం కోసం వృత్తిరీత్యా పనిచేయాల్సి వచ్చింది. 

తాత్విక పాండిత్యాభిమానం, తార్కెక దృష్టి ఉన్నవాడు కాబ ట్టి ఈ వర్ష వ్యత్యా 

సానికి మూలం ఏమై ఉంటుందన్న _పశ్న ధర్మారావుకు కలిగింది. అగ 

వర్ణాల్లో, సమాజం ఆనుకుంటున్నంత పవిితత ఉందా ? అధమ వర్ణాల్లో ఆసలు 

పవి|తతే లెదా ? అన్న అనుమానం కూడా వచ్చింది. అదివరకే కొందరు 

ఆగవర్ణాలవారు ఆతి పవితంగా ఎంచే పురాణాలన్నీ బూతులబుంగలని హ్యాకఖ్లా 

నించడం విన్నాడు. 

“హపెరాణికానాం వ్యభిచార దోషో 

నకించ ద స్తీతిస్మృతం పురాణే 

పురాణక రా వ్యభిచార జాత: 

తస్యాపి పుతో వ్యభిచారజూాతఃి' 
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తన్న చాటువు వల్ల సంస్కృత పండితులు కూడా పురాణాలెలాటివో చెప్పారు. 

ఆ రోజుల్లోనే |పఖ్యాత పండితుడు, వ్యాఖ్యాత, పెండ్యాల సుబమణ్య శాస్త్రి 

మహాభారత చరి|తం, రాజసూయయాగ రహస్యాలను రాసి తెలుగు దేశంలో 

దుమారం వేవదీశాడు. ఇవన్నీ చదివిన మీదట ధర్మారాపుకు ఏీటన్నిటికీకూడా 

కారణాలేమిటి ? అన్న వళశ్న కలిగింది. అసలే పరిశోధక దృష్టి ఏదిది. బుద్దితో 

(పపంచ నాగరిక తలను తవ్వడం ఆరంభించారు. మన పాచీన గ్రంథాలు 
చూసే పురాణాలకే కాదు, పురాణ పురుషులైన దేవుళ్ళకూ వాళ్ళ గుళ్ళకూ, ఆ 

ర పురుషులను కొలిచే పండగలకూ అన్ని టికీ ఈ బూతులు ఉన్నట్టు 

తోచింది. ఆ భావాన్ని ధృవపర్చుకోడానికి ఆయన చేసిన పరిశోధనల ఫలి 

తాలే ఈ వ్యాసాలు. ఈ పరిశోధనల వల్ల మరొక ట్యికూడా తెలిసింది. ఏ దేశం 

“నన్ను ముట్టుకోకు నా మాలకాకీ అంటూ అంటీముట్ట నట్టు లేదు. భారతీయ 

మతం మీద, ఆచారాల మీద, నంస్కృతి మీద అనేక దేశాల [ప్రభావాలు 

పడ్డటు వెల్లడైంది. అనేక సం[ప్రదాయాలొచ్చి కలిశాయి. దాంతో ధర్మారావుకు 

మరిన్ని _పశ్నలు తలెత్తాయి. మన పూర్వులు చెప్పే భారత వర్షం ఈ దేశ 

మేనా ? మరెక్కడైనా ఉండా? వీటిని గురించి ఆ రోజుల్లోనే పరి మ్మితులు 

వేదం వేంకటాచలయ్య కొన్ని వ్యాసాలను మిథిక్ సొసైటి ప్మతికల్లో 

రాసేవారు. ధర్మారావు అంతకు ముందు నెల్లూరులో ఉండగా వీరిద్దరూ చాలా 

మంచి స్నేహితులు. ఇలాటి ఆలోచనల వైపు, పరిశోధనలవై పు ధర్మారావు 

దృష్టి మరింత న స్పష్టంగా మళ్ళించిన వ్యక్తుల్లో ఆయన ముఖ్యుడు. అలాటి పరి 

శోధనాంశాలను (కోడికరించి భారత వర్షం ఏది? ఆన్న వ్యాసపరంపర ధర్మా 

రాటు రాద్దామనుకున్నాడు.! కానీ ఒక మునుము పెట్టి రాయలేకపోయాడు. 
ఆయినా దేశదేశాల సంప్రదాయాలు మన ఆచారాల్లో ఇమిడి ఉన్నాయన్న 

అంశాన్ని కొన్ని వ్యాసాల్రో చెప్పాడు. కనుప్పండగలాంటివి ఈజిప్టు సం|పదా 

యాల్నుండి మనకు సంకమించాయని చెప్పాడు. బహుకా ఇలా చాలా 

వ్యాసాలు _(పకటిద్దామని తల పెట్టి ఉంటాడు. కాని కొన్ని వ్యాసాలే రాయగలి 

గాడు. దేవాలయాల మీద బూతుబెమ్మలెందుకు అన్న వ్యాసాలను ప్రజామిత్ర 
వారస్నతికలో 116 లో ధారావాహికంగా పచురించారు. తెలుగునాట పండి 

తులు గగ్గోలు పెట్టారు. తమ నెలతిన పిడుగు పడ్డటు కలవరవడ్తారు. మన 

సంస్కృతిలో విషం హోస్తున్నారని వీరిమీద “తెగప డారు”. త వ్యాసాలు 

న కాలంలో రచయిత తమ పేరును బయట పెట్టలేదు. “ఇవి చాల 
శైద్దతో రాసిన పషయాలు .... బూతు మీద మోహం నాకు లేదు. విషయం 
మ్ద విశ్వాసమే నన్ను ఈ (వ్రాతలకు పురికొల్సింది .... తేలిక బుద్దితో వాసి 



a7i 

జరిల్
ల్లాణ

ి 
ఉర
క్
లళ
 

యగ
ంర
ణ,
 

ఉజీ
జ్ల

ణ 
| 

| 

ంరంై 
క్లంయ్లంంి|౫ 

oxeeg 
నం 

ర
త
ర
 |
 

| 
| 

ర
క
స
 
a
g
s
e
p
 

ంట్లన్లిల్ల p
o
o
p
i
u
s
 

g
(
a
 
i
s
 

e
f
x
]
 

E
E
 

se
ls
 

| | | | 

oon 
ogoRRiE 

m
t
g
w
a
 

o
g
g
]
 

o
n
g
 

య
 

R
O
C
K
S
 

| 

| 

{ 

న్ Ong agen O98 సప 

ei
gn

 
"0
00
౧ 

బ్ల
ంఎడ

ార్
షిల

్ల 

ల
ా
 

ఖా
 

T
e
 

e
s
s
e
 

| 

s
q
g
g
n
 

౧౦
౦౮
 

A
E
 

"0
ణల
్ల
ూల
్ల
 

gr
oa
RR
Sa
e 

ON
RA
RR
 

F
O
E
E
R
 

on
g 

gr
on
gt
e 

3
 

| 

i 
i
 

| 
ంణట్లాల్ల పిల్ల 

౦ణఎగార్ల W
a
s
 

రణ 
య
ా
 

గర
ిక
 

౦0
 

B
R
R
 



ల79 

g
n
 

౦
క
ి
 

గ్ర
ైయ్

యం 

0
0
,
 

O
R
 

౪
0
0
 

og
lo
g 

S
y
m
 

¢
 

dt
 

- 
oy
om
ge
 

[్
థి
 

Oy
ow
ge
 

Ro
R 

“0
0య
ల్
లణ
 

g
e
 

౦
జ
ీ
!
 

—
 

ంబ్
లయ్

నణ్
లా]

 
e
s
 

| 
| 

| 
(ర
ర 

‘w
g 

Mo
g 

(౧
00
 

Q
n
 

o
d
a
 

Qe
 

ug
 

వ
్
ర
జ
ా
ర
ర
 

S
A
 

0
ఇ
౧
[
 

౬
౦
 

ష౧
ంణ
 

౦ 
వ్
ల౧
జై
 

ఫు
ల్
ల 

ప
.
 

| 
| |
 

ఆర
ిథ
ెణ
ిణ
 

౦
6
 

Ce
gp
,t
ln
 

m
u
o
r
g
e
 

o
f
 

‘
R
o
y
 

fa
 

|
 

nn
fg
E 

py
og
 

‘o
gy
 

ag
p,
 

og
ee
 

‘o
so
 

dg
e 

On
s 

N
 

s
o
e
 

భా
గ 

OR
Y 

o
g
g
 

రా
లక
 

రయ
ం 

ంణ
్ల
 

ంగ
కత

్ల
యి

 
- 

౫౪
౦౦

 
ge
 

౦క
ి 

OR
E 

f
o
g
 

ఇ
ల
 

|
 

e
e
 

w
r
 

u
o
 

gl
o 

M
R
R
 

RO
RR
R 

| 
ంణ్

లాగ
్లు

 
రల
 

శా
ంగ
ిట
ు 

“౦
౫9

 
9 

ర్లీ
ల్ల 

| 
| 

| 

0
0
%
 

అ
య
 

జ
ర
 



రావేలు గలవాడ రార పొలిగాడ 78 

నది కాదు .... కవి సమయాలూ కల్కనలూ వాడుక చేయలేదు. యధార్థంగా 

నేను చదివి సం గహించిందే |వాశాను'_ అంటూ మనవి చేసుకున్నారు (పేజి 

21). ఈ అంశాలకు సంబంధించిన |పశ్న ధర్యారావుకు సుమారు 1920 

పాంతాల్లో పుట్టింది (చూ. పీఠిక). పదిహేను సంవత్సరాలు పరిశోధన 

సాగింది. “పత్యేక కృషి చేసిన మహానుభావులు |వాసిన విషయాలను" అధ్య 

యనం చేశాడు. ఈ (గంథం రాశాడు. 

దీన్ని రాయడంలో ధర్మారావు ఓ ఉద్దేశం మనసులో పెట్టుకున్నట్టు 

దీన్ని చదివితే అర్హమౌతుంది. ఆదిమ పశుపాలక వ్యావసాయిక గణాల దగ్గ 

ర్నుండీ బాగా అభివృద్ది చెందిన వ్యవసాయ దశ వరకూ మానవజాతి కని 

"పెట్టిన కామ్యతంతాలకు సంబంధించిన చర్మితను తెలుగువాళ్ళకు తెలియ 

పర్చాలన్నదే ఆ ఉద్దేశం. దాన్నే వారు పంట ఉత్సవం) అన్నారు (పేజి 

101). దీన్నే సౌభాగ్య తం్యతమనీ, (పజన తం్యతమసీ కూడా పిలుసారు. 2 

కామ్యతం|తం, సౌభాగ్య తం|తం అని వాడడంలో దీని వెనుకనున్న తత్వం 

కూడా అర్ధ మయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ పదాలనే ఇందులో ఉపయోగించడం 

జరిగింది. 

ఈ [గంథాన్ని సవివరంగా పరిశీలించాలం పే సమాజ పరిణామాన్ని 

వృత్తుల ఆధారంగా పరామర్శించాలి. ఆయా దశల్లో సౌభాగ్య తంత్రాలను 

చూడాలి. ఆ దశల్లో దేవాలయాల ఆవతరణనూ, డైవభావం పుట్టుకనూ పరి 

కాొమాలనూ కూడా విమక్శించుకుంటూ పోవాలి. బహు దేవతలను ఆరాధించే 

అలవాటునుండి ఏకేశ్వరోపాసన రావడానికి సామాజికంగా గల కారణాలను 

అన్వేషించాలి. మంతం, తంతం, యం్యతాల అర్జాలను తరచాలి. నేడు 

మన కశ్శిదుటున్న దేవాలయ నిర్మాణాలను, పుట్టుపూర్వో త్రరా అనూ వెతకాలి. 

చితాల రూపంలోనూ శిల్పాల రూపంలోనూ ఈ బూతు బొమ్మలు ఎలా దేవా 

లయాల్లో స్థానం సంపాదించాయో విశదంగా పరిశీలించాలి. ఈ పద్దతి _ప్రపం 

చంలో ఉన్న అన్ని (పాంతాల్లోని వివిధ మతాల్లోనూ, వాటి ఆలయాల్లోనూ 

ఉన్నాయేమో చూడాలి. ఒక వేళ ఉంటే వాటికి, మన దేవాలయాలమీద శిల్చా 

లకూ వెనకుండే తత్వం ఒకటేనా? కాదా? అన్న విషయం తైపారు 

వేసుకోవాలి. వీటన్నిటికి ఆధారాలుగా ప్రాక్, పశ్చిమ సామాజిక, మానవ 

శా స్ర్రజ్ఞాల పరిశీలననూ, |పాచీన సాహిత్య రచనలనూ భూతద్దాలతో వెతకాలి. 

సామ్యాలుం టే వెలికి తీయాలి. ధర్మారావు మాటల్లోనే “వేల సంవత్సరాలు 

వెనకకి చూడగలిగి ఉండాలి. పరిస్థితులను వరిశిలించగలిగి ఉండాలి" (పేజీ 

20). మానవ చరితలో ఆఅట్టడుగునున్న తొలి పుటల మడతల్లోకి చూడాలి. 
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వాళ్ళ ఆచారాలు, అలవాట్టు, భావాలు, యుడ్డాలు అన్నీ అవగాహన చేనుకో 

వాలి. ఆ [పయత్నమే ఈ (పకరణంటో నేను చేశాను. 

ఈ పుస్తకం రాయడంలో ధర్మారావు ముఖ్యంగా 

_ భాషా శాస్త్రం 

_ సామాజిక మానవ కాంస్తా ౦ల 

మీద ఆధారపడ్డారు. అయితే ఆయన ఈ రచనలు చేసేనాటికి వాదికి 

ఆందుబాటులో ఉన్న పరిశోధనా (గంథాలు చాలా తక్కువ. సపెంపొందిన 

సిర్దాంతాలూ పరిమితం. ఈ పరిమితులు వారిర చ నల్లో స్పష్టంగా కనిపిసాయి. 

ఈ బూతు బొమ్మలు ఎందుకొచ్చాయన్న విషయాన్ని (గంథం చివరలో ఉప 

సంహారం” అన్న దాంట్లో (పేజీ 10%) సూలంగా వివరించాకలేగాసీ ఆదినుండి 

ఈ కారణానికి ఉదాహరణలను జోడించలేదు. 

ఆదిలో వీరి వరికోధన శబ్దాల ఉఊత్పత్తులనాశ యించి సాగింది. “కోవ 

లికూ, 'రవికె'కూ “గుడిసెౌకూ ఇచ్చిన ఉత్పత్తులను చూస్తే ఈ విషయం 

స్పష్టపడ్తుంది. సమాజాన్ని ఖచ్చితంగా దశలుగా విభజించడం, ఆ దశల్లో 

వచ్చిన సామాజిక పరిణామాల్లో ఈ దై వభావం - సొభాగ్యతం!తాల పరిణా 

మాలను విడమర్చే |(పయత్నం చేయలేదు. ఉత్పతి సంబంధాల్లో మార్పు 

లాచ్చినప్పుడల్తా వ్యవస్థ లోనూ వాటినం టి పెట్టుకున్న వివిధాభిపాయాల్లోనూ 

మార్పులు రావడం సహజమన్న భావం .అందించే గంథాలు ధర్మారావుకు 

అప్పటికి అందుజాటులో ఉండి ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ని పరిమితులను దృష్టిలో 
ఉంచుకుంటూనే ఈ పుస్తకాన్ని వివరంగా పరిశీలించడం అవసరం. 

సామాజిక శాస్త్రం, సామాజిక మానవశాస్తా9లు నేడు చాలా పెంపొం 

దాయి. ఆదీనుండి 'పెతృక సమాజం (పితృస్వామ్యం) ఉండేదన్న వాదన 

తప్పని రుజువైంది. దిన్ని పచారంలో పెట్టిన వెస్టర్ మార్క కొన్ని సంద 
ర్భాల్లో తన అభ్మిపాయాలను మార్చుకోక తప్పలేదు, అందువల్ల ఆ వాదనల 

ఆధారంగా చేసిన పరిశోధనలూ, వెలువడ్డ (గంథాలూ లోవభూయిష్టా లని 

తేలాయి. ఆదిమ సమాజం మాతృకా సమాజమని (మాతృస్వామ్యం) శాస్త్రవేత్త 

లందరూ అంగీకరించారు. కొన్ని తండాలు అతి పావీనకాలంలో పెత్చక 

తండాలుగా మారినా మరికొన్ని తండాలిప్పటికీ మాత్చకా తండాలుగానే మిగిలి 

పోయాయి. ఈ అంశాలను మలినవొస్కీ, | ఫేజర్, మార్గ రెట్ మీడ్ లాంటి 

మానచశాస్ర్రజ్ఞులు ఆనేక ఆధారాలతో రుజువు చేశారు. ఇలా ఉండడానికి 

కారణమేమిటి ? ఆన్న పరికోధకాంశం శా స్రజ్ఞాలకు మారి“ంగా మిగిలింది. 
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ఇందుకోసం వివిధ శాస్త్రజ్ఞులు ఖన్నభిన్నమారాల్లో అన్వేషించి అభ్మిపాయా 

అను వెలువర్చారు. ఆ అభపాయాలే ధర్మారావు రచనకు ఆకరాలు. 

యూరోపియన్ సమాజాల్లో ఇప్పుడు మాతృకా సమాజాలు 

లేవు. మాతృకా సమాజ అవశేషాలు సకృత్తుగా కనిపిసాయి. కాన్ 

యూరోపియనేతర సమాజాల్లో మాతృకా సమాజాలిప్పటికీ ఉన్నాయి. వాటి 

అవశేషాలు దండిగా వివిధ (పాంతాల్లోకనిపిస్తాయి కూడానూ. 

యూదు, అరబ్ మొదలైన సెమైట్ సమాజాలు కూడా యూరోపియన్ 
సమాజాల్లా గే 'పెతృకా సమాజాలు. ఒకనాడు [పపంచం అంతటికీ బె విలును 

వరింపచెయ్యాలనుకున్న వాకు ఆ సిద్దాంతాన్ని యూరపు - సెమెటు జాతు 

లకు మాాతమే పరిమితం చేసి వాదించడం ఆరంధించారు. కానీ జార్జిధామ్సన్ 4 

లాంటి వారు చేసిన పరిశోధనలవల్ర గీకు, రోమను స్మామాజ్యాలు చారాకాలా 

నికి గాసీ పైతృక సమాజాలుగా మారలేదని వెల్లడై ౦ది. ఇలాగే ఈయనే 

రానీన ఎస్కైైలస్ అన్న (గంథం దీన్నే బలపరుస్తుంది. అయితే ఇందులో 

సాహిత్యాన్ని ఎక్కువగా ఆధారంగా తీసికొని థామ్సన్ ఈ నిర్ణ యానికొచ్చారు + 
ఏదిఏమైనా (బిఫాల్డ్ , (ఫ్రేజర్, థామ్సన్, మీడ్, మక్తాన్, (కారీ, స్కాట్ : 

విల్ డ్యురాంట్ , ఆవ్ బదీ వంటి సామాజిక మానవశాస్ర్రజ్ఞులందరూ మాతృకా 

సమాజం నుండే, 'పెతృకాసమాజం ఆవిర్భ వించిందనడంలో ఏకాభ్మిపాయం 

వెల్లడించారు. 

ఇక సమాజాన్ని దశలుగా విభజించుకుంటూ [క్రమంగా వచ్చిన వివిధ 

రంగాల్లోని పరిణామాలను ఆధ్యయనం చెయ్యాలి. 

నాగరికతదశను, చారితకదశ అనీ వర్గ్షసమాజం ఆనీ మానవవదిణామ 

శాస్త్రంలో ఆంటారు. దీనికి పూర్వదశను [పాక్ చార్మితక యుగమని చరిత 

కారులంటారు. సమాజకానస్త్రజ్జులు అంతకు పూర్వ సమాజాలను శావేజీసమాజం 

(పాశవిక), బర్చుర సమాజాలనీ అంటూ వీటి తర్వాతనే నాగరిక సమాజం 

వచ్చిందంటారు. శా స్ర్రేయ సమాజవాదులు, మోర్లాన్ లాంటి వారు చేసిన ఈ పై 

విభజనను అంగీకరిస్తూనే మరింత స్పష్టంగా పూర్వుదశకు వర్షవూర్వ సమాజ 

మనీ నాగరికదశ కు వర్ల సమాజమసీ పేరుంచారు.క 

మానవుడు మనుగడకోనం కూడూ గూడూ సంపాదించుకోడానికి వడే 

తాపష్య్తతయంలో సాధనాలూ (ఇను మెంట్స్) సాధ్యాలూ (ఆభెక్సు) సిద్దులూ 

/((పాడక్టు మొదలైన వాటిమీద అందరికీ సమాన వాల్లభ్యం ఉన్న దశకు వర్ష 

పూర్వుదశ అని పేరు పెట్టారు. సాధన. సాధ్యాల మీద యాజమాన్యం ఒక 

డిది ; అలాగే సిద్దినీ _- సిద్దిభాగాలనూ వంచే బాధ్యత యజమానులదీగా సామా 
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జిక సంబంధాలు ఏర్పడినప్పుడు సమాజం యజమానవర్గం _ దాసవర్గంగా 

విభ క్రమౌతుంది. అంతవరకూ లేనిదీ ఇప్పుడే తలెత్తింది “వర్గం” కాబట్టి ఈ 
సమాజానికి. వర్గసమాజమని శాస్ర్రీయవాదులు నిర్ధారించారు. ఈ వాదం 

శాస్త్రీయం కనుక ఈ కోణం నుండే దేవాలయ స్వరూప స్వభావాల సమస్యను 

పరిశీలించడం యుక్తంగా ఉంటుంది. 

సమాజం వర్గంగా మారక పూర్వమే వశుపాలన _ వ్యవసాయం బాగా 

సపెంపొందాయి. పశుపాలక గణాలు [వధానంగా జంగమ గణాలు. వ్యావసాయి 

కులు ముఖ్యంగా స్థావర గణాలు. ఆయినా చాలాకాలం ఒకేచోట స్తావర 

మేర్పరచుకున్న పశుపాలక  గణాలూ; వయేటికాయేడు కదిలిపోయే 

వ్యావసాయిక గణాలూ మనకు చరిత్రలో కనిపిస్తాయి. వశుపాలకులైన 

ఆర్యగ ణాలు వెయ్యేళ్ళపాటు సరస్వతీ నదీతీరంలో స్థిరంగా స|తయాగం 

చేసినట్టు వేదాలవల్ల తెలుస్తుంది. ఈ |పాంతం ఏడు నదుల [పాంతం కనుక 

దీన్ని 'సప్రసింధు ఆన్నారు. సింధు అంటే నది. ఇరాను వాళ్ళు దీన్ని “హప్త 

మంద్” అనేవాళ్ళు. జండా అ వెస్టాలోనూ డెిరియస్ 1 గోరి మీద కనిపించిన 

రాతి శాసననంలోనూ ఈ విషయం ఉంది. ఇప్పటికీ ఏపేటా కదుల్తూ పోతూ 
“పోడు” వ్యవసాయం చేస్తూండే కొండజాతులున్నాయి. ఇవన్నీ సామాన్య 

లక్షణాలకు కన్పించే కొన్ని వివతిపత్తులుగానే పరిగణించాలి. 

పశుపాలక గణాలు వృత్తినిబటి పురుష పాధాన్యాన్ని సంతరించు 

కున్నాయి. అందుకని ఆ గణాల్లో పెతృక లక్షణాలు ఆదిలోనే ఆంకు 

రించాయి. ఈ లక్షణాలు చాలా బలంగా ఉన్న ఆర్యులు, 'సెమెైట్టు, తారారులు 

ఆందరూ పశుపాలకులు. ఈ ఆర్యులు అన్న పదం “ఆర్” అనే మూలంనుండి 

వచ్చిందంటారు. ఆర్ అం మే దున్నడం. దీనినుండే “ఆరక” అనీ “ఆరబుల్” 

అనీ తెలుగు ఇంగ్రీషు భాషల్లో వచ్చింది. ఆర్యులు భారతదేశంలోకి అడుగు 

పెట్టినప్పుడు ఆప్పటికే స్ర్రసింధు [పాంతంలో వ్యావసాయక నాగరికత 

చూశారు. అది బాగుందని తలచారు. దాన్ని తామూ ఆచరించాలన్న తలంపుతో 

తమనూ 'ఆర్యులిని పిలుచుకోవడం ఆరంధించారన్న వాదం ఒకటుంది. దీన్ని 

రెగోజిన్ తన *వేదిక్ ఇండియా” అన్న (గంధంలో _వతిపాదించాడు.” ఆలోచ 

సీయం ఇది. ఇక మంగోలులై న తారారులు అశ పాల కులు. టరుులు, 

ఇ జేలీలు గొ|రెల కాపరులు. అరబ్బులకు ఒంటెలూ, గృరాలూ, గొ రెలు 

కూడా ఉన్నాయి. ఇక ఆర్యులు ఆవులు, గొరెలు, గురాలు వీటిని పాలించేవారు.కి 

ఠః జాతుల్లో స్రీల బాధ్యతలు తక్కువ. మందలను కాయడం పురుమఎ పని. 
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కనుకనే పురుష దాల్చభ్యంతో పెళ్ళక లక్షణాలు త్వరితంగా 
జరిగిందన్నారు. 9 

వ్యాపించడం 

పశుసంపద వృద్దికోనం ఒక "పరం, ఒక పొటేలు, ఒక వృషభం 

బలిష్షమైనవి ఉంటే చాలన్న భావం వీరిది. మంద పెరుగుతుంది. దాంతో 

పుష్టికరమైన గరం, బలిష్టమైన ఎద్దూ, మంద సౌభాగ్యానికి ప్రతీకలుగా 

నిల్చాయి. మందను పెంచగల్లినవాటి మగసిరికి ఆ సమాజంలో దె వత్యం 

వాటికున్న శ కిని తమకూ ఆకోపించుకోవాలనీ, దానిలోనే 

గొప్పతనం, దైవత్వం ఉందనీ కూడా భావించారు. 

ఆరోపించారు. 

తర్వాతి సమాజంలో ఈ శకి సాధనకు కనిపెట్టిన ఉపాయాలను 

వాజీకరణాలూ, వృషీయోగాలూ ఆని పిల్చారు. అధర్వణ వేదంలో వాజిలాంటి 

వృషభంలాంటి అంగాన్ని తమకు |పసాదించవలసిందనే మంతాలెన్నో 
ఉన్నాయి. 

“అశ ్వక్యాశ త రసా జస్య పేత్వ స్యచ 

ఆధ బుషభస్య యేవ వాజసానస్మింధేపా తనూవశిన్” 

(కాండం 4, (ప్రకాండం 7, అనువాకం 1, మంతం 4, యిచ రి. అధర్వణ 

వేదం) | 

“ఆవృషాయ స్యశ్వశిః వర్ద స్య (పథయస్వచ 

యధాంగం వర్ద తాం సేవ స్తేన యోషిత మిజ్ఞహి ” 

(6 ms 10 slots అధర్వణ వేదం పేజి 187) 

మందను వృద్దిచేయడానికి వృషభం, అశ్వాలలాగే తానూ వాజీకరణ, 

వృషీయోగాలతో సంతానాభివృద్ది సన. కావం కలిగింది. ఈ భావం 

తోనే (పజాపతులవతరించారు. శ్రీ కన్న సంతానం త్రీ పే తోనే చెలామణీ 

అయినా స్రీ మండలాన్ని పాలించే పురుష “పుంగవ _ మ న. (ప్రజా 

పతిగా పరొండాడు. పురాణాల్లో కనిపిస్తూ సృష్టిభారం వహించారనుకుంటున్న 

వాళ్ళందరూ ఇలా వచ్చినవారే. దీనితో. దశ (పజాపతుల ఆంగానికి (సేఫం) 

ఒక పవ్నితత ఏర్పడింది. ఇదే [పపంచ మతాల్లో లింగావిర్భావానికి మూలం. 

వృషీయోగంమీద సంపూర్ణాధి పత్యం సంహోదరబిక (పజాపతి లింగ 

రూపి. అతడి వాహనం వృషభం. అతడి ధ్వజం వృషభం. అతడు మాతం 

నఖశిఖపర్యంతం లింగాకారుడు. ఈ విధంగా మొట్టమొదట పెతృక సమా 

జాలకు దారితీసిన పశుపాలక గణాల్లో పురుషునికి ప్రాజావత్యం, పురుషాంగా 

నికి దె వత్వం సిదించాయి. 
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భారతదేశంలోనే కాక గిరు, రోము శిల్పాల్టోనూ, ఈజిప్టు చితా 
ల్లోనూ చాల్యా, కళళ, బాబితోనియా పురాణగాథల్లో నూ తః లింగ 

(ప్రాశస్త్యం క కసపిసుంది. 

సాపేక్షంగా _ స్థావర గణాలనుకునే వ్యావసాయిక గణాలు ఇందుకు 
కిన్నం. వ్యవసాయాన్ని మొదట కనిపెట్టింది స్రీలు. మనిషి ఆభేటకదశలో 
ఉన్నప్పుడు తండా మొతం వేటకోసం తరలిపోతుండేది.!0 వేట జంతువు కని 

పించగానే బాదరబందీ లేనివారు వెంటపడేవారు. గర్భవతులూ, ఎడపిల్లల 
తల్టులూ పిల్లలూ వెనకబడడం సహజం. వీరు నెమ్మదిగా కదులూ దారిలో 
కనబడే కాయా కసరూ చవిచూస్తూ సాగుతూండేవారు. వేటగాళ్ళకు కూడా 
సాపేష ఫ్ట్విర జీవితం వస్తుంది. తృణకాష్ట జలసమృద్ధి కలచోట పశు సంపద 

ఎక్కువ ఉరటురది: అలాంటిచోట వ కొండ గుయ్యారాల్లోనో తల దాచుకుని 
వేటను అక్క_డికే తెచ్చుకుని కాల్చుకుని తింటూండేవారు. చఠ్మితకారులు దీన్నే 

“గుహాివాసదశ” అని అన్నారు. ఈ దకలో కండగల యువకులు జంతువుల 

వేటకె ్రే, శ్రీలూ పిల్లలూ కాయాకసరూ కోసం వేట కెళ్తూండేవారు. "ఇప్పుడే 

వ్యవసాయం, వశుపోషణకవసరమైన బీజావాపనం జరిగింది. గుహావాసాల్లో 
ఉండే స్రీలకు చుట్టుపట్ల పెరిగే కాయాకసరులు పెరిగే కాలాలు తెలాయి, 

సహజంగానే I ఏలా వృద్ది పొందుతున్నదీ తెలిసిన వీరికి గింజలూ - 
పంటలూ ఎలా వృద్ధి పొందగలవో ఆర్ధ్మమెంది. ఈ దశకల్లా పిల్లల పుట్టు 
కకు చేప కరవటాలూ సీళ్చ శరీరం లోకి11 (వేవేశించటాలూ, సూర్యకిరణాలూ, 
చం[దకిరణాలూ12 వ కావసీ పురుషులే కారణమన్న భావం బల 

పడింది. దీన్ని ఇంతకుముందే వివరించడం జరిగింది. అందుకని వ్యవ 
సాయం మీద, డాని అనుబంధ వశుపాలన మీద, ద్రీలకే (పాజాపత్యం లభిం 

చింది. ఉత్పాదన కుపయోగపడేది స్రీ అసి, దాని చిహ్నం “భగి మనీ” 
ఉత్పాదశ క్రికి “సౌభాగ్య మసీ, ఆ శ కి నశిస్తే “దొర్భాగ్య'మనీ భావించారు, 

భూమి స్రీ చిహ్నం. స్ర్రీలాగే భూములూ రుతు బద్దాలు. ఈ భావమే మన 
పురాతన దేవతల్లో “శాకంభరి” రూపకల్పనలో కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు 
భూమికే “'శాకంభరీ అన్న పేరూ ఉంది.13 భూసాభోగ్యానికి ఈ దేవతను 
ఉంపొంచారు. అదెలాగంపే యోని ద్వారా మొక్కులను మొలిపించే త్రీ 

ఆకారం. లేక యోని భాగాన్ని గింజల ఆకారంలో చూపడం. ఇది మొవాం 
జొదారో శిలలమీదా, ఈజిప్టైయన్ పిర మిడ్డ గోడల మీదా, (గికు, రోము తది 
తర యూరోపియన్ |పాచీన శిల్పాలలోనూ “సపినుంది. 
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అలాగే యోని పూజవల్ల ఆంటే శ్రీ సౌభాగ్య వూజనం వల్ల అనుకంపన 

ఆధారంగా భూమికి కూడా సౌభాగ్యవర్దనం జరుగుతుందని భావించేవారు. 

యూరోపియన్ తదితర |పాచీన నాగరికతల్లో “ఆ(ఫాడైట్*' అని శాస్త్రజ్ఞులు 

పిలిచే విగ్రహాలూ, మొహంజొదారోలో దొరికినవీ అన్నీ నాటి ఇలాటి సౌభాగ్య 
వర్ణనాన్ని నిరూపించే మూర్తులే. 

ఈ విధంగా పశుపాలక నాగరికతలో పురుషుడు (పజాపతిగా అవత 
రి'స్రే వ్యావసాయిక నాగరికతలో స్రీ మాతృమూర్తిగా, జగన్మాతగా అవతరిం 

చింది. సౌభాగ్యానికి, వర్దనానికీ గుర్తుగా యోని నిల్చి దానికి దైవత్వం 
కూడా వచ్చింది. 

ఇలా ఒక దశలో లింగానికి, మరో దశలో యోనికి14 సౌభాగ్యవర్థన 

చివ్నాలన్న గు రింపులొచ్చాయి. 

వృత్తుల ఆధారంగా సామాజిక పరిణామం 

దైవభావ పరిణామం 

సౌభాగ్య తంత చిహ్నాలుగా భావించినవాటికి దైవత్వం ఎలా వచ్చింది? 

దాని వెనకున్న తాత్వికచింతన వరిణామాలేవిధంగా ఉన్నాయి ? అన్న వాటిని 

పరిశీలించడం అవసరం. ఆదిమ మానవుడికి తన కంటి ముందున్న |పకృతి 

లోనూ, తన జాతిలోనూ కనిపించే జనన మరణ చక్రం ది|గ్భాంతిని కల్లిం 

చింది. తన వశం కాని, తనకు మించిన ఏదో శక్తి ఈ చక్రాన్ని నడిపిస్తోంది 

అన్న ఎరుక కల్గింది. ఆ ఎరుకే దైవభావంగా అంకురించింది. 

సమాజం బాగా అభివృద్ధి చెందిన తరాషత కూడా 'పెంపొందిన మత 

తాత్విక భావాలూ, దైవ భావాలూ ఈ చ్మకంలోనె వర్మిభమించాయి. మత 

చింతనకూ తత్వచింతనకూ పండితులు ఇక్కడే మునుముపెట్రారు. ““భృనరపి 

జననం పునరపి మరణం _ పునరపి జననే జఠరే శయనం" అనీ “రాతేకాంతా 

కసే పుత౭-కస్యత్వంవా కుతయాయాతః**' అనీ శంకరాచార్యులు |వశ్నించి, 

సమాధానంగా తన- మాయావాదాన్నీ, _బహ్మవాదాన్నీ తాత్వికంగా పెంపొాం 

దించడం పె దాన్నే బలపరుసుంది. 
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మతాలకూూ.డా ఈ (ప్రశ్నలకు జవాబులే మూలం అన్న విషయాన్ని 
ఆయా మత్యగంథాలు తెల్పుతాయి. మతసంబంధమైన తత్వళాస్తాంలకు [పాణం 

కాస్మాలజీ, ఎస్బాటాలజీలు. కాస్మాలజీ అంటే విశ్వజననం, పురుషజననం. 

ఎస్బాటాలజీఅం టే మరణానంతర స్థిత. ఈ రెంటినీ సమ|గంగా వివరించేదే మత 

మని పండితులు నిర్వచించారు.15 దై వాన్ని ఆంగీకరించేవారూ, ఆంగీకరించని 

బారూ ఈ రెండు మౌలిక (పశ్నలనూ విపులంగా చర్చించారు. మన దేశంతో 

పూర్వుమీమా౦సాకారులు దై వాన్ని ఒప్పుకోరు. వారు నిరీశ్వురవాదులు. కానీ జనన 
మరణ చకాన్ని మొట్టమొదట విపులంగా నిరూపించింది వారే. దీన్ని నడిపించేది 

కర్మ అని వారు సిద్దాంతీకరించారు. ఒకవేళ దైవమంటూ ఎవరన్నా ఉన్నా 

ఆఅఆతడూ కర్మబద్ధుడేనన్నారు. ఈ చకానికి లోబడే ఉంటాడన్నారు. ఆందువల్ల 

జననమరణ చక్రాన్ని గురించిన ఆదిమానవుడు ఆ చ|క [భమణానికి తనకు 

ఆనాటికి తోచిన కారణంతో దైవ భావానికి అంకురారోపణ చేశాడు. 

ఆయితే ఆది మానవునికి ఆధునిక మానవునికి ఒక మౌలికమైన భేదం 

ఉంది. ఆ చకాన్ని దాని మూలకారణాన్ని తాను అదుపులో ఉంచుకోగలను - 

ఆని ఆదిమానవుడు భావించాడు. ఆ మూలకారణ శాసనానికి తాను బద్దు డనని 

ఆధునిక మానవుడు భావిస్తున్నాడు. ఈ మూలకారణాన్ని శాసించడానికి చేసిన 

యత్నాలే మం|తాలుగా (మాజిక్) తం(తాలుగా (రిచువల్స్ రూపొందాయి. 

తర్వాతి కాలపు పరిణత మతాలకు ఇవి పునాదులుగా పనికొచ్చాయి; ఇంకా 

పనికొస్తున్నాయి కూడా. మంతం అంటే ఉపాయం. తంతం అంటే 

ఉపాయాన్ని ఆచరణలో పెళ్లై (కియాకలాపం. పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞులు మతాలకు 

మూలరూపం మాజిక్ ఆంటే మంతం అన్నారు. ఆదిమ జాతుల మంతాన్ని 

స్థూలంగా రెండుగా విభజించారు. 

లోపమా కరచాలులానమంుతన. బాబా నయాజాలాకలాగా శతాలాం ఉత ఎద మె సలం ంలాతాకగాతాలరా గ క పవని కయి యి మునానాలాపాకాంం లోతన. రాపోలు బాాజబమలసాడక మాతా గాంగాాకానాలానాన ననాద వవ లా సట పపినాకునుననుననలినంలు. లాల ఆమో 

సింపతిటిక్ మాజిక్ హోమియోపతికొ మాజిక్ 

ఒకవిధంగా చూస్తే ఈ రెంటికీ అర్భం ఒక్కటే. ఆయినా రెండుగా విభజించ 

డానికి కారణం మంతం వల్ల కాక దాన్ని చేవ'క్రే తంత భేదం వల్లనే. 

సీంపతిటిక్ మాజిక్ను ఆనుకంపం ఆంచి హోమియోపతిక్ మాజిక్ను 

స్వకంపం అనవచ్చు. సాహిత్య వరిభాషలో చెప్పాలంటే; తన ఉదాత్త కవిత 

వల్ల కవిలో సాత్విక భావాలు కలిగితే అది స్వకంపనం. ఉదాత కవితాపఠనం 

వల్ల శోతల్లో కలిగే సాత్విక భావాలు అనుకంపనం. ఎటికి తాంతికులు మహా 

శో 



రావేలు గలవాడ రార పొలిగాడ తరిమే 

మం[తాలసీ, అభిచార మం(తాలనె మొదల్లో అన్నారు. కాని వాటికి ఆ భేదం 

సమసిపోయి తంత సహాయం లేని శుద్దమం| తానికి మహామం[తం అనీ, తం[తా 

వినమైన [ప్రయోగమంతతానికి అభిచారమం[తమన్నది ఇప్పుడు స్థిరపడింది. 

వేదాలలో రుక్కులు శుద్ద మం(తాలలాంటివి. యజాుర్య్మం|తాలు 

(పయోగశరణ్యాలు. కాని ఆదికాలంలో తం్యతం అన్ని మం్మతాలకూ ఉండేది. 

ఆనాడు మం|త తంత సమన్వయం ఉండేది. ఈ పరిణామాన్ని తెలుసు 

కొనడంకోసం ఆదిమ సమాజంతో మంతతంత ఆవిర్భావాన్నీ దశలవారీ పరి 

కామాన్సీ తెలుసుకోవడం అవసరం. ఇవి సరిగా తెలియంది దేవాలయాల్లో ఆనాడు 

జరిగే మైధున కర్మకాండలూ, వూజారుల త తంగాలూ, ఆయా పండుగల వెనక 

జరిగే ఆర్భాటాలూ ఆర్థం కావు. ఆలాటప్పుడు దేవాలయాలపె నేడు కన్పించే 

బూతు బొమ్మల తత్వమూ బోధపడదు. ధర్మారావు దీన్ని అంటే ఈ 

తత్వాన్ని చాలా సూక్ష్మంగా చెప్పి ఎక్కువగా తం|త భాగాన్ని విడమర్చి 

డానికే యత్నించారు. 

మొదట్లో జననమరణ చక్రాన్ని చూసి ఆది మానవుడు ఆశ్చర్య 

పోయాడు. ఈ ఆశ్చర్యాన్ని కల్పించింది ముందుగా పకృతి కాదు. తన 

తండా. అన్న సం[గహణంకోసం పరుగులు "పెట్టె దశలో గాయపడ్డ వారు 

కొందరు ఎప్పటికి కోలుకునేవారుకాడు. దీనికి కారణం ఏమిటో అతనికి 

తెలీదు. హఠాత్తుగా తండాలోకి కొత్త జీవాలొచ్చేవి. వారెలా వచ్చేవారో 

తెలీదు. అంతవరకూ వేటలో ఎక్కువ చురుకుదనం చూపినవాడు మాటా 

చూవూ తేకుండా పడిపోయి చివికి పోవడం, మరొక జీవి తండాలో ఆవిర్భ 

వించి పెరిగి వేటలో మెలకువ సంపాదించి పనకటివాడిలా వేట గురించిన 

విషయాలను ఆచరిస్తూండ టం చూసిన మీదట ఇది ఏమిటి? ఆన్న పశ్న 

తండా వృద్దు ల్లో రావడం సహజం. ఈ |వశ్న ఆంకురించి కొన్ని శ తాబ్చాల 

పాటు పెంపొందిన మీదట ఈ పరిణామం |పకృతిలోనూ వారికి సర్వ్మతా గోచ 

8ంచింది. ఇలాగ పెంపొందిన ఈ ఎరుక ఒక తరం నుండి మరో తరానికి 

సంపదతమై ఒకానొక స్థాయికి వృద్ది పొందిన తర్వాతనే దాని కారణాలమీద 

ఆలోచనలు సాగాయి. ఈ ఆతోచనలు కూడా ఒకరినుండి మరొకరికి సంక 

మిస్తూ పెరుగుతూవచ్చాయి. ఇవి ఒక స్థాయికి పెరిగిన దశ మాత మే మన 

ఊహకుఅందుతుంది. అప్పటికి అన్న్నసంపాదకులలో కొంత సాపేక్ష స్థిరత్వం 

(రిలెటివ్ సైబిలిటి) కూడా ఏర్పడింది. తనను గురించి, *./వక్చతిని గురించీ 
జ్ఞా నంకూడా కొంత సంచితమైంది. 
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తొలిదశ ల్లో అన్నసంపాదకులు ఒకరు నదీ తీరాలూ, సరస్సులూ 

అంటిపెట్టుకుని జల, భూచరాలను కందమూలాలను ఉపాపహారంగా చేనుకుని 

జీవిసూండేవారు. ఇక రెండోవారు కొండలు, కోనల్లో సంగహణకోనం తిరు 

గుతూ తమ వేటకు కందమూలాలను ఉపాపహారంగా చేనుకుని జీవిస్తూండేవారు. 

సీరిలో నీటి ఒడ్డునున్నవారికి అన్నం పుష్కలంగా లభించేది. అడవులూ వచ్చిక 

వీళ్ళూ. అందుబాటులో ఉండేవి. ఆడవులూ కొండల్లో వారికి అన్నం దొరికేది. 

కాని జలచరాలు జలపక్షులుండేవి కావు. కనుక ఈ రెండు గణాల పెంపు 

దలల్లో స్వభావాల్లో కొంత ఖేదం ఉండడం సహజం. జలావాసాల తండాలను 

గాంగేయ గణాలనీ, పర్వతాల న్మాశయించుకున్న వారిని పార్వుతీయులసీ 

అనవచ్చు. 

ఆహారం పుష్క_-లంగా దొరికే రుతువుల్లో కదలకుండా స్థావరంగా 

ఉండేవారు. తీరిక దొరికే ఈ జీవితం ఏరి ఆలోచనలను పదును పెట్టడానికి 

సాయపడింది. దీనికి పరిసరాల్లోని (పకృతి పరిజ్ఞానం మరింత పోగుపడింది. 

చేట జంతువులూ, వాటి అలవాట్లూ, వాటి అన్న నం(గహణ (పాంతాలూ, 

ఇటే వృద్దిక్షయాలూ, ఆ జంతువుల శ్య్తతుమిత గణాలూ మొదలై న వివరాలు 

వీరికి ఆర్థంకాజొచ్చాయి. అందువల్ల ఈ తండాలు తమకి అనువైన |పాంతా 

లను ఎన్నుకుని అక్కడి నిర్దిష్ట ప్రాణికోటిని ఆహారంగా సంగహిస్తూ మన 

గల్లేవారు. అలాంటి దశలో మొదట తమ తండాలో మామే కనిపించిన 

జననమరణ చక్రాన్ని తన మనుగడకు మూలాధారమైన జంతుకోటిలో కూడా 

చూడగల్లారు. ఈ చూపులో వారికి మరో ఆంశం కూడా గోచరించింది. ఇది 

వరకు వాటి జననమరణ చకానికి రెండే ఆకులుండేవి. అవి పుట్టుకా-చావూ. 

ఇప్పుడు వారికి మూడో ఆకు కూడా కన్పించింది. అదే వృద్ధి. జనన - వృద్ధి- 

మరణం అనే మూడాకులతో ఈ చక్రం సమ్మగంగా సాఇజాత్కరించింది. అంత 

వరకూ ఉన్న రెండు పశ్నలె న పుట్టుక _చావులకు తోడు “వృద్ది” అన్న మూడో 

[వశ్నకూడా తోడైంది. ఈ |ప్రక్నలకు చిన్నచిన్నగా సమాధానాలు కూడా 

కనిపించసాగాయి. తాను ఒక జంతువును వేటాడ్తున్నాడు. తింటున్నాడు. 

ఈ |కియలో జంతువు మరణించింది. ఆ మరణం వల్ల తాను వృద్ది పొందు 

తున్నాడు. తన వృద్ధివల తన తండాలో కొత్త |పాణులు ఉద్భవిసుున్నాయి. 

దీనితో ఒక కొత్త సంగతి అతనికి గోచరించింది. ఒక మరణం ఒక వృద్దికి 

కారణం.17 ఒక వృద్ధి మరో జననానికి హేతువు. కనుక మరణం అనేది 

(పాణుల్లో ఒక కీలకాంశంగా మనిషికి కనిపించింది. ఈనాడు మానవునికి 



రావేలు గలవాడ రార పొలిగాడ కీల 

మరణం విషాదాంతం అయింది కానీ, ఆది మానవునికి మరణం తన మను 

గడకు మూలం, సుఖాంతం కూడానూ. అందువల మృత్యువుకు అతిలోక 

శ కిని అతడు కల్పించుకున్నాడు. దానికొక పవితతను కూడా కల్పించాడు. 

నూతన సృష్టి స్పితులకు మూలమైన మృత్యువు కొంతవరకు అతని అదుపులో 
కూడా ఉంది. అన్నానికి ఉగయోగపడే జంతువును తానే చంపుతున్నాడు, 

దాన్ని తిన్న తర్వాత తాను పుష్టిని పొందుతున్నాడు. తన తండా వృద్దికూడా 

అవుతోంది. అలాగే ఆ జంతువు మృతివల్ల ఆ జంతువు సంతతికూడా పుష్టిగా 

వృద్ది చెందగలదని ఆతనికి తోచింది.!కి అలా తట్టిన మరుక్షణంలతోనే అన్న 

సృష్టి - వృద్ది ఈ రెండు |కియలూ తన అధీనంలో ఉన్నట్టు భావించాడు. ఆ 

భావంనుండే పుష్టి వర్ణ నోపాయం అంకురించింది. ఆయితే ఈ ఉపాయాన్ని 

ఎప్పుడు (ప యోగించాలి. ఆహారానికి పనికొచ్చే జంతువును చంపినప్పుడే ఈ 

ఉపాయాన్ని |(వయోగించాలి. వీటి అవశేషాలు వేదకాలంలో కూడా మనకు 

కనిపిస్తాయి. వేడాలు మం|తాలయితే ఆ మంత [ప్రయోగం సమయంతో పశు 

బలి ఉంటుంది. వాటన్నిటికీ ఫలం పుష్టి. కొన్ని యాగాలకు పౌష్టిక యాగా 

లనీ, కొన్ని మంతాలకు పౌష్టిక మంతాలనీ పేరు మిగిలి ఉండడం దీన్నే 

రుజువు చేసాయి. పోతే జనన _ వర్ణన రెండు |క్రియలకూ కలిపి పుష్టి అని 

సరు ““యజ్ఞాద్భవంతి భూతాని” _ ఆన్న రుగ్వేద ఊహకు ఆదిమ మాన 

వుని పె ఆనుభవమే ఆధారం. + 

జగును మరణ చక్రానికి మూలకంద మైన పశుబలిని తినడం అన్నదానికి 

మనిషి ఓ |పత్యేకతను ఆపాదించాడు. దానితో ఆ |కియ చుట్టూ [కమంగా 

తంళాం (రిచ్చువల్ ) అల్లుకుంది. తమ పుష్టికి కారణమైన ఆ జంతువే తమ 

తండా మనుగడకు మూలమన్న భావం అంకురించింది. ఆ జంతువు నుండి 

తమ శరిరం కానీ తండా కానీ భిన్నం కావన్న ఆలోచన పుట్టింది. తమలో 

ఎవరైనా చ్ కారణంవల్లనై నా చనిపోతే జంతువును చంపినప్పుడు చేసే 

తంతాన్ని ఆమృతునిపె కూడా చస్తే, అది నరరూపంలో ఉన్న వంళాన్నీ (ఆంత 

ర్వంశం), జంతురూపంలో ఉన్న తమ ఆహార వంళాన్నీ (బహిర్వంశం 

పుషి నొందిస్తుందని నమ్మారు.19 ఆందుకని తమలో చనిపోయిన పితరులనూ, 
తమ కటైదుట పెరుగుతున్న ఆన్నరూపమైన జంతుజాలాన్నీ ఒకే రూపంలో 
దర్శించగలిగారు.20 కనుకనే వేదవాజ్యయంలో పితుః శబ్దానికి అన్నం ఆనే 

ఆర్థం సంస్కృత నిఘంటువు చూపుతుంది. ఆది మానవునికి తనకు పుప్పి 

కల్గించే జంతువు, పితృరూవంలో మిగిలింది. తర్వాతి కాలంలో తండాకు 

మూలపురుషుడు ఆ జంతువేనన్న భావం “పెరిగింది, అతడికి జరిపే పౌష్టిక 
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తం|తాలకన్ని టికీ పితృరూపంలో ఆ జంతువే ఆలంబనమైంది. ఈ విధంగా 

తండాలకు టోపెమ్21 అన్న పితృరూపానికి దై వరూపం వచ్చింది. జనన 

మరణచ[కాలకు మూలభూతమైన మృత్యువు “పితరుడు'గా, చివరకు “దై వం'గా 

ఆవతరించింది.22 

తన తండాలో మృత్యు వుకూ ఆపమృత్యువుకూ (ఆక్సిడెంటు) గురైన 

వాడికీ, పితృరూపమైన జంతువుకూ భేదంలేదని అతడు భావించాడు. జంతు 
వును తానెలా భుజిస్తూ వచ్చాడో పుష్టివర్ధకుడై న తన పితరుని కూడా తినా 

ల్సిన అవసరం ఉంది అని భావించడం సహజం. అలా కానప్పుడు జనన 

మరణ చక్రానికి కీలక స్థానం మృత్యువుకు దక్కదు. అందుకని జంతువును 

చంపినప్పుడు పుషివర్ణక కియగా ఒక (పత్యేక భాగాన్ని తాం|తిక రూపంలో 

తినడం అనే సం|వదాయాన్నేర్పర్చుకుని అదే సంప్రదాయాన్ని తన పితరుల 

విషయంలో కూడా పాటించి పుష్టివర్టనానికి దోహదం చేనుకునెవాడు. ఇలాంటి 

వాటినుంచే రచ్యువల్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ది డెడ్ అన్న తాం్మతిక భక్షణ అంకు 

రించింది. ఈ తం|తంనుండే రాక్షసులు - అసురులు నరభక్షకులని పురాణ 

కాలంలోనూ, (ప్రపంచ పర్యటనలు చేసిన కై సవ మిషనరీల రాతల్లోనూ 

మనకు కనిపిస్తుంది. భారతంలో పాండురాజు శవాన్ని భత్తించే ఘట్టాన్ని ఈ 

భావంతోనే ఆర్థం చేసుకోవాలి. ఈ తాంతిక భక్షణ అనేక రూపాల్లో 

ఉంటుంది. లాంఛనంగా ఏదో "పత్యేక భాగాన్ని తినవచ్చు. నిన్న మొన్నటి 

వరకూ యజ్ఞాలు చేసేవారు బలివశువు *వపి (కొవ్వుపార)ను మాతమె లాంఛ 

నంగా తినేవారు. ఇది ఒక పద్దతి. 

రెండవ పద్దతి నెత్తురు. అన్నిటికన్నా పుష్టిదని భావించి తాగటం శరీ 

రానికి మర్దించుకోడం అన్నది ఇందులో వస్తుంది. ఈ |క్రియవల్ల మృతుల పుష్టి 

తమకు సం[కమిస్తుందని వాళ్లు నమ్మేవారు. శవభక్షణలాంటిది అనాగరకంగా 

తోచిన నాగఓక దశలో నిన్నమొన్నటి వరకూ కూడా మృతుల రకాన్ని 

మాత మే లాంఛనంగా చవిచూసి వంటికి వూనుకునేవారు. భారతంలో భీమ 

సేనుడు దుశ్శాసనుడి రక్తం తాగడం23, దాన్ని ద్రౌపది కురులకు పూయడం 

దీన్నే రుజువుచేస్తుంది. అయితే దీనికి కసితో చేసిన పని ఆన్న అర్థం ఇవ్వ 

బూనటం తర్వాతి నిషయం. [కమంగా రకానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఎర 

చందనం వాడేవారు. దాన్ని వీరగంధం అన్నారు. యుద్దభూమితో మృతుల 

రక్తంతో అన్నం వండి, ఆ రకంతో స్నానం చేసి పేగులు మెడలో యజ్ఞోప 

పీతాలుగా ధరించి, రకాన్నాన్ని భూతబలిచ్చి శవం గుండెల మీద కొంత 

అన్నాన్ని పెటి దాన్ని లాంఛనంగా తనె ఆచారం నిన్న మొన్నటి వరకూ 
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తెలుగునాట ఉండేది. వీనికి *వరభోజనం అని 'పేరు.24 వెలుగోటివారి చరిత 

ఇలాటిదాన్ని నమోదు చేసింది. కుంకుమ, సిందూరం, ర క్రచందనం, ఎర 

మన్ను ఇవన్నీ రకానికి _ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఈనాటికీ మనకు కనిపిస్తాయి, 

మల్టులకు గురువైన ఆంజనేయునికి సించూరం పీతి. గురురకాన్ని పూసుకోడం 

ద్వారా గురుశక్తి తమలో (వవేశిస్తుందన్న భావంతో ఆంజనేయ భక్తులు 

సిందూరం బొట్టువెట్టుకుంటారు.?5 రాసుకుంటారు. మల్లులు గోదాలోకి దిగి 

నప్పుడు అక్కడి ఎ(రమన్నుకు నమస్కారం చేసి దాన్ని వంటికి పులుము 

కోవడం ద్వారా అనేక మల్టుల శక్తిని తమలో ఆవహించుకొంటూంటారు. 26 

మన దేశంలో ఆన్న సంపాదకుడు సజీవుడుగా ఉన్నాడనడానికి నిదర్శనంగా 

తన భార్యకు పాపిట సిందూరం, నుదుట తిలకం దిద్దే అలవాటు నేటికీ ఉండి. 

ఇది చెరగడమంటే అన్న నంపాదకుడు లేడన్నమాట. ఇవన్నీ ర కపాన తంత 

అవశేషాలేనంటూ పా. డి. డి. కొళాంనీ అనేక ఉదాహరణలతో సమద్దిరచాడు , 

గాంగేయగణాలు ఆహారానికి పనికొచ్చే జంతువులనూ, ఓషధులనూ 

వృద్దిచేనుకోవడం నేర్చుకున్నాయి. ఉష అంటే భోజనం. కనుకనే దానికి 

ఓషధి అన్న "పేరొచ్చింది. ఈ ఆదిమ జనావాసాలనే చరి|తకారులు నదీతోయ 

నాగరికతలనీ, సరస్సు నాగరికతలనీ అన్నారు. సింధు, నైలు,"డాన్, వైకాన్, 

బాబిలోనియా నాగరికతలన్నీ ఇలాంటివే. దీనితోనే |పక్ళతికి [పతిద్వుంద్విగా 
సంస్కృతి ఆవిర్భవించింది. తర్వాతి కాలంలో ఇదే మేదినీ సంస్కృతి (అగి 
కల్చర్), పపపాలన సంస్కృతులు (పాస్టోరల్ కల్చర్)గా ఆవిర్భవించాయి, 

ఈ భౌతిక సంస్కృతులకు (మెటీరియల్ కల్చర్) అనువుగా ఆయా 

గ ణాల్లో చేతన సంస్కృతి కూడా (స్పిరిచ్యువల్ కల్చర్) సపెంపొందింది. 

మేదినీ సంస్కృతిని వృద్ది పొందించడం ఆదిలో స్రీలు అలవర్చుకున్నా 

రని తెలుసుకున్నాం. అప్పటి సమాజంలో ద్రీలే అధిపతులు గనుక స్రీలే గణాధి 

దేవతలు. తండాలూ ఆలాగే. దితి-.దైత్యులు; ఆదితి _ ఆదిత్యులు; దనువు. 

దానవులనే గుర్తింపు పొందేవి. స్థిరత్వానికి ఓషధుల పెంపకం అవసరం. 

గణాలు దీనికి |పాముఖ్యాన్నిచ్చాయి. దీనితో కొత్త విజ్ఞానాన్ని సంతరించు 

కోవాల్సి వచ్చింది, జంతువులు, మానవుల్లోలా గే జననమరణ చకాన్ని ఓషధు 

లకు కూడా అన్వయించడం నేర్చుకున్నారు. మృతులైన పితరులు నేలలోక్ర 

పోయి తిరిగి ఆవిర్భవిసారన్న విశ్వాసాన్నే ఓషద్రోపాణలో కూడా ఊహిం 

చారు. 1పత్యక్షంగా కనిపించింది కూడానూ. పీజం మరణించి భూమిలోకి 

పోతుంది. కొంతకాలం అక్కడున్న తర్వాత అంకుర రూపంతో వెల్వడి 

పెఠిగ అనేక పీజాలసిస్తుంది. ఆ వీజూాలు మువరణంచి ఆబోర తూపంలో పుష్టి 
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నిస్తాయి. ఆ పుష్టివల్ల తమ సంతానం వృద్ది అవుతోంది. ఇటు మృత వీజాలు 

భూమిలో చేరి అంకురరూపంలోనూ అటు పితృభాగాలు శరీరంలో చేరి శిశు 

రూపంలోనూ ఆవిర్భవిస్తాయి. అందుకని భూమికీ స్రీకీ సారూప్యాన్ని గమ 

నించగలిగారు. ఈ భావననుండే తర్వాత కాలంలో భూమి అడుగున మృత 

లోక మైన నరకముందసీ, స్త్రీ గర్భం కూడా నరక మెనసీ భావించారు. ఈ 

ఉదంతాన్ని గీకు పురాణాల్లో డయానా _ [పోనర్పినా గాథ విపులంగా వివరి 

స్తుంది. ఈ పేర్లు ఆయా (గంథాల్లో అనేక రకాలుగా మారాయి. కానీ అసలు 

విషయం అదే. డయానా ఒక గొప్ప వేటకతె. ఆభేటక దశనాటి స్త్రీకి గుర్తు. 
ఆమె కూతురు [పోసర్చినా. చాలా ఆందగత్తె. ఒకనాడు (పోసర్చినా అడవిలో 

తిరుగుతూండగా నరకాధివతి ప్లూటో అంపే యముడు ఆమెను మోహించి 

చెరబట్టి తన లోకానికి తీసుకుని పోతాడు. దీన్ని అక్కడ తిరుగుతున్న పంది 

పిల్లలు చూశాయి. వెంటబడ్డాయి. భూమిలో గర్రల్లో రథాన్ని దూకించి ఫ్లూటో 

ఆమెతో మాయమయ్యాడు. పంది గున్నలు అక్కడే దిక్కుతోచక గర్తలలో 

పడి ఉన్నాయి. 

డయానాకు కూతురు కనిపించలేదు. భూ స్వర్గ లోకాలు గాలించింది. 

దేవతలందర్నీ అడిగింది. వాళ్ళకూ అంతుబట్టలేదు. నరకంలోకి చూడడం 

దేవతలకు సాధ్యం కాలేదు. డయానా అడవిలో వెతుకుతుంటే గర్హల్రో పంది 
పిల్చలు కనిపించి విషయం చెప్పాయి. డయానా దేవనథలో వ్యాజ్యం వెసింది, 

పూటోను దేవరాజు పిలిపించాడు. [పోసర్చినాను తల్లికి అప్పగించమన్నాడు. నర 

కాధిపతి అంగీకరించలేదు. ఆందరూ ఒక రాజీ మార్గానికొచ్చారు. నరకలోకం 

చేరినవారు తిరిగిరాని నియమం అనుల్తంఘనీయం. ఆయినా రూపం మారితే 

రావచ్చు. ఆదైనా కొంతకాలం వరకే. ఆకాలం తర్వాత తిరిగి నరకానికి 

ఆమె చేరుకోవాలని పూటో సూచించాడు. అందరూ అంగీకరించారు. డయానా 

రాడా విధిలేక అంగీకరించింది. ఆ మేరకు (పోనర్చినాను ఆరునెల్లు నరకం 

లోనూ, ఆరునెల్లు భూలోకంలోనూ ఉండేలా కట్టడిచేశాడు. 27 

ఈ కథలో [పోసర్పినా అంకురం. నరకలోకం భూమిపొర. ఆరునెల్టు 

భూమి పొరల్హోవల అణగి ఉన్న వీజాలు అంకురించి మరి ఆరునెలల్లో వృద్ది 

పొందుతాయి. సీజాలు తిరిగి ఆరు నెలలు నరకవాసానికి పోయి మళ్ళీ అంకు 

రిసాయి. ఇది ఓపషదీ జనన మరణ చ|కం. మానన చక్రం కూడా ఇదే పద్ద 

తిలో ఊహించారు. దీన్నే శంకరుడు తన శ్లోకంలో చెప్పడాన్ని ఇంతకు 

ముండే వివరించడం జరిగింది. 
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ఈ కథనుబట్టి వేటకతె దశలో ఉన్న డయానా ఓషధ సఒంనా్రైరం 

నేర్చుకున్న [కమం తెలుస్తుంది. తమకు పుష్టి కలిగించే దెజానికి నరక వాసంలో 
కూడా పుష్టి ఆవసరమని ఆదిమానపులు అనుకున్నారు. తమ గర్భగరకంలో 

ఊన్న ఉశువుకూ్కూూడా పుషి పంత అవసరమో, భూగర్భ నరకంలో ఉన్న 

దీజానికీ అంతే అవసరమని భావించడం నాటి సామాజిక విజ్ఞానం (ప్రకారం 

అత్యంత సహజం. అందువల్ల తమకు ఏది పుషినిచ్చే ఆహారమో భూగర్భ 

వాసం చేస్తున్న టీజానికీ ఆదే పుషినిస్తుందని అనుకున్నారు. భూపౌషిక 

తంతాలు ఆవిర్భవించాయి. 

ఈ కథలో గమనించాల్సిన మరో అంశం ఉంది. అది [పోసర్పినా అవ 

హరణోదంతాన్ని డయానాకు చెప్పిన పందిగున్నలు. మనిషి మొదట్లో మచ్చిక 

చేసుకున్న జంతువుల్లో తామరతంపరగా వృద్ది అయ్యేది పంది. అంతేకాక 

వ్యవసాయ విజ్ఞానానికి కూడా ఇది ఎంతో తోడ్పడింది. జలాశయాల సరన 

నున్న చిత్తడి నేలల్లోనూ ఆవల్లోనూ తుంగ ముస్తలకోసం భూమిని కుళ్ళ 

గించడం వల్ల సీరుజారిపోయి వీజారోహణకు అనుకూలమైన మెత్తని నేల 

పెకొచ్చది. అక్కడ పడిన వీజాలు చాలా ఏపుగా పెరిగి అధికాధికంగా ఫలి 

తాన్ని ఇచ్చేవి. నేల అడుగు పొరలు తిర గయడంవల్హా, తేమ సమృద్దిగా ఊండ 

డంవల్లా ఏపుగా మొక్క. పెరిగిందన్న విషయం (గహించడానికి ఆనాటి 

జ్ఞానం చాలదు. జంగమ పశువుల్లో సంతానాభివృద్ధిని ఎక్కువగా చేసుకునే 

వంది నేలను సంస్క_రించడంవల్ల ఆ పశులక్షణమే ఓషధులకు కూడా 

వచ్చిందని వాళ్ళనుకున్నారు. ఇది వేట దశలో వారు నెర్చుకున్న స్వకంపన 

మంతం (హోమియోపతిక మాజిక్ ). దీన్నే పౌష్టిక తంతం అనవచ్చు. 

అందువల్ల తొలిదినాల్లో పందిగున్న భూపౌష్టిక తంతాలకు చిహ్నమైంది. 

నీటితో మునిగిన భూమిని ఉద్రరించిన వరాహావతారం ఈ జ్ఞాసకాలకే పౌరాణిక 

రూపకల్పన కావచ్చు. వ్యవసాయ సంస్కృతికి చిహ్నంగా వెలసిన ఈః 

వరాహాన్నె తర్వాత అనేక రాజవంశోలు తమ ఢషాజంగా, రాజము[దిక గా 

స్వీకరించాయి. భారతదేశంలోని ; [పాచేన రాజవంశాలు వరాహాలాంఛనంగా 

ఉంచుకున్నాయి. నాణాన్ని వరాహా, వరహా అనికూడా అంటారు. రామదాసు 

పాటల్లో - “సీతమ్మకు చేయి స్తి చింతాక పతకామూ - ఆ _ పతకామునకూ 

పళ్టె పదివేల వరహాలు” అసీ కనిపిస్తుంది. 

ఈరకంగా (పపంచ వ్యాప్తంగా వ్యావసాయిక నౌభాగ్యతం తాలకు 

పంది చిహ్నంగా వచ్చింద.28 తెలుగు దేశంలో సాభాగ్యదేవతకు 

“వాలి” అని "పేరు. ఇది ఉభయలింగాలలో వోలమ్మ, హోరీగాడు, _ హోలేరస్ము, 
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పోలయ్య ఆంటూ కనిపిస్తుంది. భూసారాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఒక వంది 

గున్నను ఆ భూమిలో ఒక గోతిలో వేసి ఆది చనిపోయెదాకా కాలితో తొక్క. 
డాన్ని పొలి తొక్క_డం ఆంటారు. ఆ నమయంలో వేసే కేకలను “పొలికేక 

లంటారు. పొలిని బంధించిన మేరకు 'పొలిమేరి” అన్న పేరూ వచ్చింది. బలి 

వల్ల భూమికి నాభాగ్యం పెరుగుతుందన్న నమ్మకమే నరర కం (ప్రవహించిన 

యుద్ద భూమిని '“పాలికలను అని పిలిచేలా చేసింది. 

మొదట్లో సంతానోత్ప త్రి తెలియని దశలో ప్రీకీ భూమికీ సారూప్యం 

కనిపెట్టారు. రుతువుల వల్ల కూడా ఈ రెంటికి సంబంధం గమనించారు. 

(కమంగా ఈ రెంటికీ సౌభాగ్య చిహ్నాలను కూడా ఏర్పరచుకున్నారు. పుష్టి 

వర్గక |క్రియలనూ ఆ భావంతోనే పెంపొందించుకున్నారు. కొంతకాలానికి 

స్రవిరులుగా శ్రీలు వ్యవసాయం అలవర్చుకున్నారు. జంగమాలుగా పురుషులు 

పశుపాలకులయ్యారు. ఇవే [కమంగా రెండూ రెండు 1|పధాన వృత్తుల 

య్యాయి .29 పురుష (పాజూాపత్యం జ ప్రీ (పాజాపత్యాలుండే సమాజాలు గా 

మారాయి. పురుష సమాజంలో సౌభాగ్య వర్ణనానికి వృషభం, వృషభాంగం; 

స్రీ సమాజంలో కూడా అప్పుడప్పుడే వృషఖాంగం గొప్పతనం గమనించడం 

జరిగింది. అదే క్రమంలో పురుషల్లో పుష్టిగల యువకులే స్రీ సౌభాగ్య 
వర్ణకులన్న ఎరుకా వారికి కలిగింది. అలాటి పురుమలు అనేకులుండా లని 

ప్రీలు తలచారు. ఇది వ్యావసాయిక ఆనుభవం. దీనినుండే “ఏకోళ క్రిః - 
పురుషోబహావః” _ అన్న సాంఖ్యంలో సూక్తి వచ్చింది. ఇక పురుమల్లో ఇలా 

కాక ఒక ఆబోతు అనేక ఆవులకు సౌభాగ్యవర్దనానికి సరిపోతుందసపి అలాగే 

శ్రీకి కూడా అసీ భావించారు. దీనివల్లే వారి పశుపొాలక అనుభవం నుండి 

“ఏకోపురుషః _ (పకృతిరనంత"”_ అన్న |బహ్మవాదసూ క్రి పుట్టింది. 

సమాజం రెండుగా ఇలా చీలినా రెండూ పరస్పరాశయాలుగానే 

ఉం డేవి. విజ్ఞానం ఆదాన (పదానాలతో పెంపొందుతూనే ఉంది. ఆయినా 

వ్యావసాయిక గణాల్లో భూమికీ, స్రీ యోనికీ సారూప్యం ఉన్నట్టూ రెంటికీ 

దైవత్వం ఆపాదించడాన్నీ ఇంతకుముందే చూశాం. ఆలాగే పశుపాలకులకు 

పురుషాంగం భూసౌభాగ్య తంత్రంలో ప్రధానమైంది. ఈ రెండూ కలిసే 

పందిని పొలిపెట్టడం, ఎదను బలివ్వడం వంటి భూసౌభాగ్యవర్ణన తం(తా 

లుగా వెలీశాయి. 

తః సౌభాగ్య తం|తాల పరిణామాన్ని జాగ తగా అధ్యయనం చేయడం 

అవసరం. ఎందుకం పే వీటి మారురూపాలే తమ (గ్రంథంలో ధర్మారావు 
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వివరించిన అనేక బహిరంగ సంగమాలు, యజ్ఞాలు, పండుగలుగా మనకు 

కనిపిసాయి. 

జననమరణ చక్రంలో మృత్యువు జననానికి _ వర్దనానికీ కారణమని 

మానవుడు తెలుసుకున్న విధానాన్ని గమనించాం. దీని ఆధారంతోనే సౌభాగ్య 

వర్ణనానికి అనేక మృత్యు తంతాలు పుట్టాయి. విత్తనం భూమితో వడి చచ్చి 

తిరిగి పుడుతోంది. ఈ వర్ణన శక్తి గట్టి గింజకు గానీ, తప్పాతాలుకు కాదని 

కూడా నాటి వారు తెలుసుకున్నారు. కనుక జనన, వర్దనాలకు దోహదం 

చేసేది యవ్వనంలో ఉండగా వచ్చే చావుగానీ జరాజీర్ణద శలో వచ్చే మృత్యువు 

కాదని ఆదిమానవులక వగత మైంది. 

వ్యావసాయిక, పశుపాలక గణాల పునర్మేలనంతో విజ్ఞానం ఆదాన 

[పదానం అయింది. పశుపాలక గణాల విజ్ఞాన సంపర్కంతో స్ర్రీల గర్బ 

ధారణకు కారణం పురుషుడని తెలిసింది. బలిషుడూ, (దాఢిష్టుడూ అయిన 

పురుషుని వీజం బలిష్టమైన సంతానానికి కారణం అని తెలుసుకున్నారు. అప్ప 

టికే వ్యవసాయ సౌభాగ్యతం|తాల్లో శ్రీకి, భూమికి సారూప్యం ఏర్పడిందన్నది 
గమనించాం. స్రీలకు సౌబాగ్యవర్ణనం కలిగించగలిగిన యువకుడు, భూమికి 
కూడా సొభాగ్యవర్థనం కలిగించగలడన్న నమ్మకం ఆ గణాలకు ఏర్పడింది" 

పురుషుడికి భూమిలో నాటే వీజానికీ ఆలా సారూప్యం ఊహించుకున్నారు, 

యువకులను సజీవంగా పాతిపెట్టడం, ముక్ష_లుగా తరిగి పాతిపెట్టడం, 

కాల్చి ఆ బూడిదను వెదజల్లడం, చంపి రకాన్ని ,పోక్షించడం లాంటి అనేక 

సౌభాగ్యతంతాలు తలెతాయి. ఎంత సౌభాగ్యవర్ణనం కోసం హత్య 

చెయ్యాల్సి వచ్చినా అదివరకే ఆయువకుని మీద ఆప్యాయం, మమకారం 

స్రీలకు పెరిగి ఉన్నందువల్ల ఈ తం|తపు కార్యకలాపాల్లో ఏడుపు, గుండెలు 

బాదుకోడం లాంటి కోకమంతాలు కూడా ఆవిర్భవించాయి. ఆ వెంటనే ఆ 

యువకుడు ఓషధీ రూపంలో పునర్దన్మ ఎత్తి తమకూ తమ సంతానానికి 
పుష్టి చేకూరుస్తాడు. కనుక సంతోషం, ఉత్సాహం. దాంతో ఆనంద (పకటన 

మం|తాలు కూడా పుట్టాయి. ఇవి ఈజిప్పులోని మృత్యుజనన తంతాలుగా, 

పశ్చిమాసియాలో తమూజ్, బాల్తంతాలుగా తర్వాతి కాలంలో అవత 

రించాయి. ఆవే యూరప్లోని కార్నివాల్,భారత దేశంలోని కామదహనం పండు 

గలుగా రూపొందాయి. వీటిని ధర్మారావు ఈ [గంధంలో వివరించారు. ఆయా 

దేశాల్లో తాము తినే తిండి ఆసిరిస్, తమూజ్ల శరిర భాగాలనే భావన కూడా 

-పెంపొందింది. 
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భూసాథాగ్యవర్ధ న (కియల్లో నరమేధం గూర్చి కొండ విపులంగా 

చూడడం ఆవసరం. ఎందుకంటే ఇది (పవంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తుంది. దీని 

గుర్తులు భారతదేశంలోని కొన్ని మతాల తాత్విక భావనల్లోనూ తం్యరాళ్లోనూ 

ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి. 

తొలిరోజుల్లో చః నర మేధాలు రహన్యంగా జరి గేవి. తల్లి ఈ బాధ్యతను 

నిర్వహిం చేది. దీని నిర్వహణకు ఆవసరమయ్యే పారవశ్యం కోసం మధువు, 

మాదక [(దవ్యాలూ ఉపయోగించేవారు. నగ్ననాట్యం చేస్తూ నర మేధానికి సిద్ద 

మైన యువకుడి సమ స్తభాగాలూ మర్మాంగాలుగా భావించే |పషృకియలూ అవీ 

స్రీలు చేవక్రైవారు. ఈ తం[తాలే [గీకు, రోము దేశాలలోని “బకనాలియాి 

తం|తాలుగానూ, భారతదేశంలో రేణుకా తం్యతాలుగానూ నిలిచాయి. బేకస్ 

ఆనుయాయుతే బకనాలియాలు. 

ఈ బేకస్ [దాజుసవం కనిపెట్టాడని పాశ్చాత్య పురాణాలు చెపాయి. 3౦ 

పురుషమేధ తం తాన్ని, ఇతడే (పచారం చేశాడంటారు. రాణివాసమంతా బేకస్ 

వెంటపడి అడవుల్లో సిగూలజ్ఞా విడిచి (పవ రిస్తున్నారని రాజులు బేకస్ను 

దేశ బహి ష్క్టృతుణ్ణి చేస్తారు. అప్పుడు రాణులు తమ భరల్నే చంపిన, చంపిం 

చిన ఉదంతాలు గీకు చరితలో దొరుకుతున్నాయి.3! ఇతడు భారత దేశం 

నుండే ఈ తంతాలు నేర్చుకున్నాడని ఆంటారు. ఏటికి, రేణుకా తం[తాలకూ 

బాలా పోలికలను పండితులు పసిగట్టారు. బేకస్ను బచ్చూస్ ఆనీ అంటారు. 

భారత దేశంలో వత్ప్సరాజులు, వీరి కొడుకు నరవాహనదత్తు. ఇలాంటి 

తం|తాలకు అతడే ఆద్యుడని బృహత,_థవల్ల తెలుసుంది. * ఇతడి కొడుకు 

“వాత్సుడు”. బృహత్క_థలో విద్యాధరత్వం పొందడానికి గర్భస్థ పిండం వండి 

తినడం |పధాన [కియ. బకనాలియా తం|తాలలో కూడా ఈ కలాపం ఉంది. 

అక్కడి తం|తంలో కనిపించే మధుపానం, శివ మెక్క_డం, సకిరవిహారం, 

కొనకు శిశువును కానీ యువకుణ్ణి కానీ ముక్కలు చేసిక2? లాంఛనంగా తిని 

మిగిలిన చాన్ని భూసాభాగ్యవర్షనానికి వినియోగించడమన్నది విద్యాధరత్వ 

సాధనాలుగా బృహత్కం_థత పీరికలో సాజాత,_రిస్తాయి.33 

వీజమే అన్నం. అది భూమిలో చేరి చనిపోయి తిరిగి ఆన్నరూవంలో 

వస్తుంది. బీజరూపుడైన పురుమణ్ణి చంపి భూస్థాపితం చేసేముందు అతిణ్ఞీ 
లాంఛనంగా తినేవారు. ఆ పురుషుడు తిరిగి పంట రూపంలో చెతికందినప్పుడు 

తొలి పంట అన్నాన్ని ఆ పురుషుని శరిరంగానూ, వాత్సతం్యతాల ద్వారా 

నేర్చుకున్న మధువును ఆతని రక్తంగానూ భావించేవారు. ఈ తంతావశేషమ్మె, 

రొటైై (కీస్తు శరీరంగానూ, మధువు (కీస్తు రక్తంగానూ వర్ణించడం ఈనాట్సిక్సీ 
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కేథలిక్ తం తాల్డో గోచరిస్తుంది. ఈ క్రీస్తు కథ కేవలం సౌభాగ్య వర్ణన 
కియాకలాపంగానే కొందరు పండితులు విశదీకరించారు.34 అంతకు మించి 

దీనికి మరో గు ర్రింపులేదనీ చెప్పారు. ఆసిరిస్, తమూజ్ మొదలైనవారి మరణ 

శోక జననోత్సాహ తం|తాలు కై9 స్తవమతంలోకూడా మరణ పున రుత్తానాలుగా 

కనిపిస్తాయి.35 తర్వాత పెంపొందిన దీక్షా తం|తాల్లోనూ ఏటి ఛాయలు 

కనిపిస్తాయి, 

ఆనేక తండాలలో ఉన్న వ్యూబరి రెట్స్, ఇనీషియేషన్ సెరమనీస్ 

అన్నీ ఈ జననమరణ చకాన్ని ఆధారంగా చేసుకున్నవేనని ఆనిపిసాయి. 

లాంఛనంగా శిశువు శరీరంలో ఒక భాగాన్ని కోసి తిరిగి తమ కులంతోనో, 

మతంలోనో జన్మించినట్లు భావిసారు. యూదులూ, ముస్టిములూ , మరికొన్ని 

ఆదిమజాతుల సున్నతి (సర్క-ంసిషన్)36; బ్రాహ్మణుల మరికొన్ని తండాల 

లోని కర్ణ వేధ (చెవి కుట్టు); కొన్ని తండాలలో నాసావేధ (ముక్కుకుట్టు); 

చిటికిన వేలుకోత, పుట్టువెం _టుకలు,స్రీలకు మర్మావయవాల మీద గాట్లు, కుట్టు 

ఇవన్నీ ఆలాటి ఆచారాలే. మరికొన్ని తండాలలో యవ్వన దీజా (క్రియలు చిత 

హింసలతో కూడి ఉంటాయి. ఇవన్నీ మరణానికి ఆ తర్వాత దృఢమెన 

పునర్ణన్మకూ ద్విజత్వానికీ సంకేతాలు.37 వీటిని గురించి ((ఫేజరు తన గోఖైైన్ 

జౌ గంథంలో చాలా విపులంగా రాసాడు. మనదేశంలో ద్విజశ బ్దం కేవలం 

ఒక వర్ణానికే పరిమితమై ఉన్నా ద్విజత్వానికి చేసే పనులు మాతం 

పవంచంలో మానవులందరికీ క్రీ పురుష భేదంలేకుండా ఉండేవి. ఆందువల్ల 

(వతిమనిషీ ద్విజుడే. 
సౌభాగ్య తంతాల్లో (ప్రవేశించిన పురుషపా్శాత క్రమంగా పెరిగింది. 

తర్వాత కాలంలో గోమేధంగా మారింది. (పతి ఏటా మరణించే ఆసిరిస్: 

తమూజ్ లు ఎద్దు రూపం పొందారు. దాంతో ఎద్దు బలిపశువైంది. వాత 

తంటతాల్లో స్రీ ఆధిపత్యం ఉండే దశ మారి అక్కడా పురుష |పాధాన్యం 

వచ్చింది. సప్రీల ఈ తం[తాలన్న్న చోములూ, (వతాలు, కొలువులుగా కుంచించు 

కొనిపోయాయి. 

ఈ పరిణామం చాలా |కమంగా జరిగింది. పురుష |పాజాపత్యం ఉన్న 

పశుపాలక గణాలతో సౌభాగ్య తం|తాలకు యవ్వనం చిహ్నం అయి తే త్రీ 

ఆధిపత్యం గల వ్యావసాయిక గణాల సౌభాగ్య తంతాలకు మృత్యువు చిహ్నం 

అయింది. వ్యావసాయిక గణాల్లో యజనసాధనం మధువు పశుపాలక గణాల్లో 

అది అనేక వస్తువుల్లో ఒకటి మాత్రమే. ఈ దశలోనే గీకు కథల్లో బౌటెష్ 
వచ్చాడు. ఆదిమ (గీకు భాషలో బౌ” అంటే ఆవు. బౌనెష్ అంటే గోపతి 
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మనదేశంలో శివుడు. ఇద్దరికీ ఎద్దే వాహనం. చర్మాంబరధారులూ ఒకప్పుడు 

దిగంబరులూనూ. అంపే భూతేశుడూ _ అతడి వాహనం ఎద్దూ రెండూ కల్సి 

అటు గోయూధానికీ _ ఇటు ప్రీయూధానికీ సౌభాగ్యవర్దనాలయ్యాయి. సమాజ 

పరిణామ (క్రమంలో భూతేశుని చిహ్నంలింగం, ఈ తం|త్రాల్లో ఇదే |పాముఖ్యం 

పొందింది. అనేక కరణాలు ఉపయోగించేవారని ఇంతకుముందే చెప్పడం 

జరిగింది. చాల్ద్యాలో ఆర్చకులూ, పూజారులూ జననేం|దియాలకు కొన్నిచెట్ర 

పాలు కుడిపీ, ఆకుల పసర్షు పూసీ, రాళ్ళుక ట్రి సాగదిసీ వృషభ వాజీ ఆకారాలు 

తెచ్చుకునేవారు. ఇలాటివి దేవాలయ  శిల్పాల్లోనూ కనిపిస్తాయి. ఇప్పటికీ 

ఈ తంతాలు బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు ఇటీవల కొన్ని పతికలు 

వ్యాసాల రూపంలో అందించాయి.3కి సౌభాగ్యం కోరే స్రీలు ఆ జీవలింగారాధన 

చేస్తుండేవారు. ఇలాటి ఓ ఉదంతాన్ని సాా_టు తన [గంథంలో వివరించాడు. 

మూర్దుల జననేందియం పెద్దదిగా ఉంటుందన్న నమ్మకంతో వాళ్ళను వూజించ 

డమన్న ఆచారం భూసౌభాగ్యవర్దనంలో చేరింది. 

భూమిలోకి [పవేశించి తిరిగి ఆదే ఆకారంలో పెకి రాగల శక్తి పాముల 

కుంది. అందుకని పురుషావయవాలకున్న మహత్యం వీటికి సం|కమించింది. 

పెగా పాములు మరణం లేకుండానే కుబుసం విడిచి పునర్జన్మ ఎతగల సామ 

రం కలవి. కనుకనే సౌభాగ్యవర్ధ క (కియల్లో నాగులూ నాగహూజలూ 

(పాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.39 ఆ కారణంచేతనే మనిషికి పునరారోగ్యం 

(ప్రసాదించే గీకు ఆయుర్వేద వైద్యానికి సర్పాలు గుర్తులయ్యాయి. మధ 

యుగంలో అనేక భూసౌభాగ్యవర్హ్థక (క్రియల్లో ఈజిప్టు, [గీకు, రోముల్లో 

సర్పాలు చాలా (పాముఖ్యం పొందాయి. దేవతలకు ఆయుధాలూ, ఆభరణాలూ, 

కిదిటాలూ సర్పాలే ఆయ్యాయి. ఆ తర్వాత వ్యావసాయిక ఉత్సాదనకూ, వాటి 

కళలకూ “మాయే, “మానంి లాంటి "పేరు పశుపాలకులు ఉంచినప్పుడు 

వాటికీ పామే చిహ్నం. వృత్తులకు పేరు కాప్ట్. డాప్టి అంటే మాయ. వేద 

వాజ్మయంలో కూడా వ్యావసాయిక వృత్తులకు, ఇనుము వాడకానికీ “మాయి 

అని పేరుపెట్టారు. మాయావి ఆంటే మోసగాడు. వ్యావసాయిక సౌభాగ్యచిహ్న 

మెన ఈ సర్పాన్ని “మాయ విద్యకూ కొందరు గుర్తుగా వాడారు.40 బైబిలు 

కథలో సెతాను సర్పరూపి. అయితే ఆ -సెతాను ఆవిర్భావం తర్వాతే మానవుడు 

గోమించడం - వ్యవసాయం నేర్చుకోవడం జరిగిందని బైబిలు చెప్తుంది. ఈవ్ను 
మాయచేసి తినమని చెప్పిన ఫలానికి జ్ఞానఫలమని పేరు. వశుపాలన నుండి 

మన జ్ఞానం పెరిగిందన్నది దీని భావం. అసీకియాభాషలో సర్చ్బాన్ని “నవుష్' 
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ఆంటారు మన పురాణాల్లో ఇంద పదవి నలంకరించిన ఒకానొక రాజు శాప 

[గసుడె సర్పరూపం పొందుతాడు. ఆతడే “నహుమడు”. 
సర్పానికీ, మానవజాతికి స్టిరత్వం కల్పించిన వ్యవసాయానికీ గల 

ఘనిష్ట సంబంధం మన పురాణాల్లో బాలా క థల్లో కనిపిస్తుంది. మనిషికి వ్యవ 

సాయం ఆధారం. దానికి భూమి ఆధారం. ఆ భూమికి ఆధారం ఆడి శేషుడు. 

ఆలాగే సిరికి భర్త విష్ణువు. అతడు సర్పశయనుడు. ఆమృత సాధన కోసం 

సముద మథనానికి తోడ్పడింది సర్పం. పురుషాంగానికి సౌభాగ్యవర్గనత్వం 

ఆబ్బిన తర్వాతనే సర్పానికి (పాముఖ్యం ఇచ్చిన కథలు వచ్చాయి. 

ఊ సౌభాగ్యవర్దన తం_తంలో భాగంగానే శివావతారం వచ్చింది. 

పెరుగుతున్న సమాజంలో సౌభాగ్యవర్ణనానికి మానవజాతి ఊహించిన సకల 

సాధనా లకూ దైవత్వం అబ్బింది. అలా సంతరించుకున్నవీ, విభిన్న దశలతోపీ 

అన్నీ ఒకచోట కేందీకృతమె మహాదేవుడుగా రూపొందాడు. ఆతడే హిందు 
వుల శివుడు. 

ఈ భావం వర్గసమాజం ఏర్పడిన తర్వాత వచ్చింది. (గీకుల భూతే 
శుడే ఇలా పరిణమించి ఉండవచ్చు. 

కివుడు. భూతేశుడు, వృషభవాహనుడు, చర్మాంబరధారి, సర్పాభర 

ణుడు, మృత్యుంజయుడు, మృత్యువును కంఠంలో నిల్పిన నీలకంఠుడు, 

మృత్యువు కధిదేవత, జననమరణ చక్రానికి మూలమైన లయకారుడు, ఓషదీశు 
డన చందుణ్ణ నెతిపై ధరించినవాడు, ఓషధులకు జీవాన్ని చ్చే జలాలను కూడా 

నెత్తి మీద ధరించినవాడు. మృత్యుచిహ్నూ లైన కపాలమాలాధరుడు. సౌభాగ్య 

వర్ధక మైన లింగరూపి. భూసౌభాగ్యనర్దక మైన భస్యధారి. ఆ భస్మానికి మూల 

పురుషుడైన కాముని మూడోకంటితో కాల్చినవాడు. ఇన్ని రూపాలు పొందినా 
భారతీయ తాం|తికుల దృష్టితో ఆతడు కివపాయుడు మాత మే. ఆతడి మీద 

అధిష్టించిన శ క్రివల్తనే ఆయనకు మహాదేవత్వం వచ్చింది. అందుకని ఆశ కిని 

అర్హ్జాంగంలో ధరించాడు. అర్హ్దనారీశ్వురుడ య్యాడు. 

ఈ విధంగా వశుపాలక, వాగ్గవసాయిక గణాల్లో అవతరించిన సౌభాగ్య 

శక్తులన్నీ రాసివడి శివుడి రూపం పొందాయి. శివపురాణం, లింగపురాణాదు 

ల్లోనూ; శైవాగమాల్లోనూ ఉన్న తంత స్వరూపాలన్నీ శివలీలలుగా, కథలూ 

గాథలుగా మనకు గోచరిసాయి. దారువనంలో రుషిపత్నుల వెంటవడడం, చిరు 

తొండనంది ఇంట నరమాంస భక్షణ మొద తైనవీ వీటినే నూచిసాయి. వీటినే 
ధర్మారావు ఈ |గంథంలో (పేజి 49) వర్ణించాడు. ఇలాంటి శివునికి చిహ్నం 
ప్రీ-పురుషావయవాల రూపాలైన పానువట్టం _ లింగం. వ్యావసాయిక _ పశు 

పాలక గణాల సౌభాగ్య చిహ్నాల సమ్మేళనంగా రూపొందింది. 
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ఇన్ని మ్ భాగ్య వర్ణన చిహ్నాలకు ఒకటిగా రూపం కల్పించిన ఆడి 

మానవుని సాముదాయిక పహాళ డికి, మేధాశక్తి క్రి జేజే లర్చించాల్సి ఉంటుంది, 

దేవతల యుద్దాలు 

ఆఖేటక దశలోనే మానవులు సకల చరాచరాలకూ మానవభావన 
ఆరోపించారు. అందువల్ల చోచెమ్ జంతువైనా, కీషధైెనా అది వర్లసమాజంలో. 

మన్నుష్యరూపెాన్నే భరించింది. జంతు లక్షణాలన్నిటిస్ మానవ రూపానికీ 

అమర్చారు. అలాగే కొలిచారు. 

వ్యావసాయిక దశలో పురోహితులూ గణదేవతలూ ఆందరూ స్రీ మూర్తులే, 

నాగరికత ఏర్పుడింతర్వాత గికు తండాలలో ఎథెనాా డయానా లాంటి" 

మూర్తులే సౌభాగ్యవర్థ క దేవతలుగా ఉండేవారు. దైవ భావం దాని దశనుండీ 

తం|తాలలో స్ర్రీల ఆధిపత్యమే ఉండేది. అర్చకులు స్ర్రీలే. తండా కొత్త 

[ప్రాంతాలకు తరలిపోతే తమ దేవతనూ తీసికొనిపోయేవారు. ఆకొత ప్రాంతంలో 
అదివరకే ఉన్న తండాలతోనూ దేవతలతోనూ ఈ కొత్తతండాలూ దేవతలూ 

యుద్దాలుచేసేవారు. ఇందులో గెలిచిన తండా తమ దేవతనూ, పొరోహిత్యాన్నీ,, 
తతా నా విధానాన్నీ ఓడిన తండాలో | పతిషించేవారు.శ! ఒక్కా_.క్క_ప్పుడు 

త. PO స కలిస్తే; uw. “జివతలూ సజ 

కలిసిపోయేవి. |గీకుదేశంతో తాలి దేవతలూ, అర్బ్చకులూ స్ర్రీలెనా యువకుల 

ఆవసరాన్ని గుర్తించారు. ఆందుకని ఆ అర్చనలో యువకులకు స్రీ వేషం 

వేసి తీసుకపోవడం, ఆ స్రీ వేషంలో ఉండగానే బలివ్యడం లాంటి ఆచారాలు 

ఆరంభమెనాయి. 

సమాజం వర్గాలుగా మారడంతో బానిసలు వ్యవసాయోత్చ త్రిలో చూ గౌ 

తోడ్పుడేవారు. పురుష బానిసలను ఆదుపులో ఉంచేందుకు పురుషులనే ఉంచడం 

అదే కమంగా కతియ వర్గంగా మారడం గమనించవచ్చు. గుళ్ళు అదనపు 

సంపదకు ఆగారాలు కావడంతో వాటి రక్షణ కూడా షయ వర్గం 

చేవజైంది. 42 ఇదే పురోహిత (ప్రీ) రాజవర్లాలకు సంధి కుదిరిన దశ. [కమంగా 

పొరోహిత్యంలో కూడా పుర్షుషుడికి భాగసాకమ్యం లభించింది. అయినా (పజ్లా 
టమ... 
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బాహుళ్యం దృష్టిలో పధాన పౌరోపాత్యం ట్రికే ఉండడంవల్ల రాజు ఆ రాణికి 

(పతినిధిగా మ్మాతమే ఉండేవాడు. కాల[కమేణా పౌరోహిత్యం, రాజరికం వంక 

పారంపర్యాన్ని సంతరించుకున్న ప్పుడు స్రీ పాజావత్య సంపదాయానుసారం 

రాజ్యాన్ని కొడుకులు కాక అల్టుళ్ళు పాలిస్తూ వచ్చేవారు, (గీకు చరి[తలో 

కొన్ని శతాబ్దాల పాటు సాగిన ఈ ఆల్ట్యుపాలన మనకు, కనిపిస్తుంది. ఆలాగే 

ఈజిప్టులో రాజు కొడుకి ఆల్టుడయి అంటే చెల్లెల్ని చేసుకుని రాజ్యాధికారం 

పొందేవారు. ఈ వివరాలు పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వో త్తరాల విమర్శలో విశదీక 

రించడం జరుగుతుంది. తొలుత దైవ (పతినిధి పురోహితు డైతే, పురోపాత 

(పతినిధి రాజుఇటు లౌకిక, అలౌకికాధికారాలన్న్ స్వాయ తం చేసుకున్నాడు. 

ఇది వ్యావసాయిక గణాల పరిణామం. 

" పశుపాలక గణాల్లో ఆదిలో పురోహితుడే _ సర్వాధికారి. వ్యవసాయ 

గణాల దాడుల నుండి రక్షణకు వారికీ కతియ వర్గాన్ని పెంచుకోవడం 

తప్పనిసరై ౦ది. అలాటి దాడుల సందర్భంలో ఆ క్షతియ నాయకుడికి 

పురోహితుడితో సమాన హోదా కల్పించడం [ [ జరిగింది. తర్వాత ఠః రెండు 

గణాలు కల్పినప్పుడు తొలిరోజుల్లో సా. రాజులొక్క_ రే ఉండేవారు. 

సుమేరియాతో ఇలాటి పురోహిత స; “పపెసి” ఆని ఆంటారు. 

యుద్దాలు నిత్యకృత్యాలు కావడంతో పురోహితుడూ, రాజూ43 ఆన్న 

స్పష్టంగా ఏర్పడింది. సుమేరియాలో ఈ విభజన తర్వాత పురోహితుఖ్ణి 

సంగి అనేవారు. ఈ సంగులే మంర్మతాలూ, సోతాలూ, (పార్థనలూ. “పంపాం 

"దించడంతో విపుల మంత సాహిత్యం వచ్చింది. దీన్ని “సంగం సాహిత్య 
అలడుంనా. గారం సయ ాకతితా క సలపకంలకాం. శాజళతగకాగాబాకకా [ల 

మని సుమేరియన్లు పిలిచేవారు. బహూశా తమిళుల సంగం సాహిత్యం _ ఈ. 

సంగం సాహిత్యాల వెనుకున్న మూలతత్వం ఒక టే కావచ్చు. 

అసీరియన్ (అసుర) లకూ కొంత సుమేరియా సంగ సాహిత్యం 

ఆందింది. తమిళ సంగ సాహిత్యంలాగే అసురులు కూడా సుమేరు సంగ 

సాహిత్యాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. వ్యవసాయం, అది ఆధారంగా 

ఉన్న పల్రిలూ, పల్టెవాసుల హావభావాలు తెలిపే భాగానికి “పురం అని అనుర 

భాషలో అర్థం ఉంది. తమిళ సంగ సాహిత్యంలో కూడా ఈ పదానికిదే 

ఆర్థం. పట్న వాసుల వ్యవహారాలూ, వారి హావభావాలను తెలిపే భాగానికి 

“అహం లేక *అగంి అని నుమెరియన్ భాషతో ఆంటారు. తమిళ సంగ 

సాహిత్యంలోని ఈ విభాగానికిదే పేరు. ఇదే ఆర్థం. 

ఈజిప్టు, గీకు చరితల్లో మాతృస్వామిక దశ కనిపించడంతో పాటు 

రాజరికాల్లో, దేవతల్లో కూడా స్ర్రీలే కన్పిస్తారు. సుమేరియన్ చర్మితలో ఈ 
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భాగం మిగల్లేదు. ఆయినా తొలి దశల్లో స్రీ మూర్తులు మలిదశలో పురుష 

మూర్తులుగా మారిన కథలు కన్పిస్తాయి. అసుర సమాజంలో _ స్రీదేవతలూ, 
రాణులూ కనిపిస్తారు. [పముఖ రాణి సెమిరామిన్” సంగతి గీకుసాహిత్య చరిత 

ద్వారా తెలుస్తుంది. ఈమెను అసుర భాషలో “శంబర మాత” అంటారని అసీ 

చియా శాసనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.44 

ఇక మన దేశ ఆది సాహిత్యమైన వేదాల్లో పురోహితుణ్ణి (బహ్మణస్పతి, 

బృహస్పతి అన్నారు. వీరుల నాయకుణ్ణి ఇం దుడనేవారు. పురాణకాలం నాటికి 

ఇం|దుడు దేవరాజుగా పెరిగాడు. బృహస్పతి దేవపురోహితుడుగా దిగజారాడు. 

ఆదిలో దేవతాసో[తాలెన మం|తాలను జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం, అవసరాన్నిబట్టి 

కొత్త మం|తాలను కట్టడం ఈ పురోహితుడి పని. అప్పుడు దై రాజ్యం ఉన్నా 

పురోహితుణ్ణి తొలి రాజుగానూ*5 క్షత్రియ నాయకుణ్ణి మలిరాజుగానూ 
మాత్రమే పరిగణించారు. పురోహితుడే సమైక్య గణాలకు సర్వాధిపతిగా 

కూడా ఉండేవాడన్నది ఈ కింది వేదభాగం వల్ల తెలుస్తుంది. 

“'“గకానాం త్వ గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమళ 

వ స్ప్తమం - జ్యేష్టరాజం, (బహ్మణం, |బహ్మణస్పతి . ఆనసృణ్వ్యన్ _ నూతిభి 

న్ఫూదసాదనం"” (రుగ్వేదం). అంటే నీవు గణాలన్నిటికి గణపతివి. కవు 

లందరికీ కవివి. నువ్వు రాజులలో పెద్దరాజువి, (బహ్ముణ్యులలో |[బహ్మణ 

స్పతివి. అంటే ఈ హోదాలన్నీ ఒకడిలోనే నిహితమయి ఉండేవని తెలు 

స్తూంది. ఈ హోదా (క్రమంగా ఏ సాయికి దిగజారిందో పురాణాలే చెప్తాయి. 

అదే దశలో సౌభాగ్య దేవతలను గురించి- అందులోనూ అసీరియా 
నాభాగ్య దేవత గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆ దేవత పేరు *ఇసారి (గీకులు 

'అష్టారి అంటారు. ఈ మెకో "పెద్ద దేవాలయం ఉంది. దేశంలోని పతి 

కన్యా ఈ దేవాలయంలో ఏడాదిపాటు "ప్వైరిణిగా జీవించాలని నియమం, 

ముఖ్యంగా ముక్కూ మొహం తెలియనివాడై ఉండాలి. ఆ సమయంలో సంపా 

దించిన కానుకలతో తర్వాత వివాహం చేసుకుని గృహ స్ట జీవనం గడపాలి, 

ఆ దశలో ఈ కన్య ఎందర్ని ఆకర్షించిందో దాన్నిబట్రి ఆమెకు తర్వాత 

గౌరవం వస్తుంది. లేని నాడు కుటుంబ సౌభాగ్యములకు ఆమె అనర్హురాలు. 

దీన్నే ధర్మారావు అనేక దేశాల ఆచారాలతో సోదాహరణంగా వివరించాడు 

(పేజి లీఉ, తిల). 

పెలాటి పురోహిత రాజులు, దేవతాలయాలూ, సంపదశాలలూ, 

అర్చనా విధానాలూ, సౌభాగ్య తంతాలూ అన్నీ జరిగే ఈ దేవాలయాలను 

కొల్పగొట్టడం ఆచారంగా ఉండేది. అప్పుడు రాజు మాంనా కొ త్రపాలనకు హామీ 



రావేలు గలవాడి రార పొలిగాడ ర్రీర్టీ 

లేదు. ఆందువల్ల పాత దేవతల స్థానే తము కొత్త దేవతనూ, కొత్త పురోహిత 
వర్గాస్నీ, కొత్త ఆర్చనా విధానాన్నీ, మంతాన్నీ, సౌభాగ్య తంతాన్నీ నెల 

కొల్ప్చేవారు. ఈ కొత్త తంతాలు తమ వూర్యానుభవానికి అనుకూలంగా 

ఉంటే సరేసరి, లేనప్పుడు జనం తమ పహూర్వదై వాన్నీ, పురోహిత వర్ణాన్ని 

తం|తాలనూ వికేందీకరించుకునేవారు. ఈ వికేందికరణ వల్ల రాజ్యాథి 

కారం వపల్చ్బబడుతూ వచ్చేది. అందువల్ల ణఖలమెన రాజ్యాధికారానికి బలమైన 

దేవుడూ బలవత్తరమైన పురోహిత వర్గమూ అవసరమని రాజులు గుర్తించక 

తప్పలేదు. రొజులు మారినప్పుడల్లా దేవతలూ, పురోహితులూ మాదేవాచు. 

_గీసులోనూ ఇతర ఆసియా దేశాల్లోనూ వణిక్ రాజుల [పాజాపత్యం వచ్చి 

నప్పుడు మాతమే ఈ దశ మారింది. 

నాగరిక సమాజం కనుక వివధ వృత్తులూ పెరిగాయి. వారు తయారు 

చేసిన వస్తువులను భూసము[ద మార్గాల ద్వారా ఇతర (1పాంతాలకు తీసి కెళ్ళి 

వరకం చే సేపద్దతిని ఫినిషియన్లు మొదట కనిపెట్టారు. అనేక దేశాల ఆచా 

రాలు, తం|తాలు, దేవతలు వారికి పరిచయమయ్యారు. తండాల బలాబలాల 

శ్రానం కూడా వారికి వచ్చింది. వర్తకంలో వస్తుమార్పిడికి లోహాల వినియోగం 

నేర్చుకున్నారు. వీటికి ఆప్పటికే విశ్వవ్యాప్తమైన విలువా వచ్చింది. తండాల 

ఆమోదముదా లభించింది. ఆర్థిక జీవనంలో మార్పు వచ్చింది. ఇదే రాజ్యాం 

గంలో |పతిబింబించింది. 

అంతవరకూ తండాల్లో, తండా పురోహితుడికి పాబల్యమున్న రాజ్యం 

ఆంతరించి వర్తక రాజ్యాలు అవతరించాయి. వీరికి లోహాలు అవసరమయ్యాయి. 

వాటికోసం కొత్త గనులు కనిపెట్టారు. ఆందులో నని చెయ్యడానికి వెనకబడ్డ 

తండాలవారిని బానిసలుగా తెచ్చేవారు. రకరకాల దేవుళ్ళూ _ ఆచారాలూ _ 

సౌభాగ్య తంతాలూ కల ఈ బానిసలు ఒకచోటికి బలవంతంగా చేరారు. 

వీరందరి మధ్యా ఉన్న వైరుధ్యాలను రూపు మాపడం వరక పాలకులకు 

తలకు మించిన పనైంది. అందుకని ఓ ఉపాయం పన్నారు. తండాలవాళ్ళ 

దేవుళ్ళను ముందుగా లొంగదిసుకోంది తండాలను లొంగదీసుకోవడం. కషం. 

కనుక బానిసల వేట కోసం జరిగే యుద్దాలలో, "గణదేవతల మధ్య ర 

యుద్దాలు ఆరంభమయ్యాయి. ఈ యుద్దాల్లో ఇతర గణాల దేవతలనోడించి 

తమ గణదేవతలను నర్వాధికారులుగా నిలపాల్సిన అవసరం ఈ వర్తక 

పాలకులకు కలిగింది. తమ దేవుడొక్క-డే సత్య దేవుడసీ ఇతరదేవుళ్ళందరూ 
దొంగ దేవు ళ్లనీ నిరూపించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. దీని వల్ల దేవుళ్ళకు 

సౌభాగ్యవర్గక శక్తులకు బదులు; మహిమలూ, మాహాత్మ్యాలూ చూపించి హడ 



లేలిర్రి తాపీ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 

౨ తించె శ క్రని అలవర్చుకోవాల్సి న ఆవసరం ఏర్పడింది. అందుకు మొదటి 

మెట్టు ఆ దేవత ఆకారం. భీకరమైన ఆకారంగల దేవుళ్ళకు (బహ్మాండ మైన 

దేవాయతనాలు వెలిశాయి. "అంతవరకూ వనాల్లో కొండల్లో, కోనల్లో, 

బొ(డాళ్ళుగా ఉన్న దేవతలు, బానిస యజమానుల్లాగా భయంకర రూపాన్ని 

ఈ యుగంలోనే సంతరించుకున్నారు. రాజ్య 'స్వరూపాన్ని దె వస్వరూపం 

నిర్ణయించేది. ఆందువల్ల ఈ భయంకర దేవుళ్ళకు కళ్ళు చెదికేటట్టు నర 

బలులూ, పశుబలులూ ఇచ్చి వొనిసాగణాల్లో భయాన్నీ “సృష్టించారు. వీళ్ళు 

తమ మాహాత్మ్యాలు చూపించడానికే అప్పటి వరక పాలకులు సేకరించిన నౌకా 

యాన, జోోతిషా ది విజ్ఞానాన్నంతా ఉపయోగించేవారు. పురోహితులు ఇంద 

జాలాన్ని అభ్యసించి అదంతా దేవుని మహిమగా నమ్మించేవార్వు "ఇలాంటి 

దశలో పుట్టిన పురోహితులనే మాజీలనేవారు (పర్షియన్). సెమైట్సొలు షామా 
లంటారు. 

ఠః యుద్దాల్లో గలిచిన సత్యదేవుడు మిగిలిన గణదేవతల మీద విజయం 

సాధించి తాత్కాలికంగా మహాదేవుడయ్యేవాడు. అంతకు పూర్ణం గణ దేవతల 

కొద గణాలకు వాల్ద్లభ్యం ఉండేది. ఆ సమాజంలో దేవుడు మానవాదినుడు, 

ఈ మహాదేవిని ఆవిర్భావంతో అదంతా తల్లకిందులైంది. ఇక్కడ మనిషి 

దై వాధీనుడు. పురోహితుల మీదా రాజుల చో కూడా దేవుడికే వాల్లభ్యం 

ఉండేది. దీనివల్ల బానిస గణాలు తాత్కాలికంగా ఆ మహాదేవుజ్ఞి, రాజునీ, 

పురోహితుణ్ణి అంగీకరించినా వాళ్ళ మీద భ క్తి కుదరలేదు. అందుకే అవసరం 

వచ్చినప్పుడూ అవకాశం చిక్కి. నప్పుడూ ఆ రాజుకు చిహ్నమైన దేవుణ్ణి ముందు 

ఢ్యంసం చేసి ఆ స్థానంలో తమ గణదేవతనూ.తమ అర్బ్భనా విధానాన్నీ - 

సౌభాగ్య తంతాలనూ |పతిషించేవారు.46 కానీ అప్పటికే సమాజంలో ఆర్థిక 

వ్యవస్థ పెరిగింది. అందుకనువుగా ఉత్పత్తి సంబంధాల్లో మార్పు వచ్చింది, 

కొత్తరాజు స్యతం్మత తండాల నాయకుడైనా ఇతర తండాలను అదుపులో 

"పెటి తండా స్వాతంత్యం కాపాడ్డం అసాధ్యమైంది. అందుకు వూర్యపు రాజులు 

చేసిన ట్టు ముందు తన దేవుణ్ణి భయంకరుడుగా మార్చి తదనుగుణంగా తానూ 

భయంకకుడునా మారి, నిరంకుశత్వం చలాయించక తప్పలేదు. ఈ విధంగా 

దేవుళ్ళలో పర మెష్టి; రాజుల్లో రాజవర మేష్టుల యుగంక్షిఅవతరించింది, వీళ్ళనే 

(గీకులు “చెరెంట్ |పిన్స్'4? లని పిలిచేవారు. ఆసియా దేశాల్లో పీళ్ళనే 

చరిితకారులు డెస్పాట్స్ ఆని అన్నారు. 

[క్రమంగా ఈ నిరంకుశ |కౌర్య రాజ్యాలదేవుళ్ళా వారిలాగే భయం 

కరంగా పెరిగారు. ఇతర గణదేవతలను చూడలేని అసహనాసి, పెంచు 



రావేలు గలవాడ రార పొలిగాడ 999 

కున్నారు. ఈ గభణాలూ _ గణ యుద్దాలూ; నిరంకుశ రాజవర మేము ల 

యుద్దాలూ; సుమేరియా, బాబిలోనియా, ఆసీరియా, ఊజిప్ర ప్రాచీన 
చరితల్దోనూ, బైబిలు పాత నిబంధనల్లోనూ కొల్లలుగా కనిపిస్తాయి. 

ఏకరాజ సిద్దాంతంనుండి ఏకేశ్వర సిద్దాంతం (ప్రపంచంలో 

మొలకెత్తింది. ఆదిలో దేవుడు |క్రౌర్యానికీ దురాశకూ ఆలంబనంగా ఉండే 

వాడనీ _ క్రమంగా అతడిలో సుగుణాలు పెరిగి కొసకు సాధువుగా మారి 

క రుణామయుడయినాడన్న భావం జార్జి జెర్నార్డుషో వెల్లడించాడు. 48 

ఈ గణ యుద్దాలూ - గణదేవతా యుద్దాలూ భారత దేశంతో కూడా 

సాగాయి. అయితే ఇక్క_డున్న భాగో కిక పరిస్థితు లవల్తా, అనేక మానవ 

జాతుల సంగమాలవల్హా ఇవన్నీ కొ తరూపు ధరించాము. కొన్నివేల సంవత్స 

రాలపాటు భారతదేశంలో పశుపాలక, వ్యావసాయిక వృత్తులవాళ్ళ మధ్య సంఘ 

ర్షణలు సాగాయి. ఇతర దేశాల పశుపాలక గణాల్లో చాలాకాలానికి వచ్చిన 

స్థిరత్వం, ఇక్కడి పరిస్పితులవల్ల చాలా త్వరగా ఇక్క డుంటే పకుపాలక 

గణాల్లో ఏర్పడింది. 
వైదికార్యులు (ప్రధానంగా పశుషాలకులు. ఒక నదితీరాన వారు 

స్థావరంగా ఉంటి, ఆవలి ఒడ్డున వ్యావనాయిక స్థావరాలుండేవి. సవ సింధు 

[పాంతంలో ఆదిలో ఉన్న సరస్వతీ నది కూలంకషంగా ఉన్నప్పుడు ఆర్యులు 

వెయ్యేశ్ళపాటు అక్టాడ స|తయాగం చేసుకున్నట్టు పురాణాలు చెప్తున్నాయి. 

వ్యావసాయికులకూ, పశుపాలకులకూ ఆన్నోత్సాదన విధానం దగ్గర నిత్యం 

ఘర్షణలు జరుగుతూండేవి. వ్యావసాయికులు ఆన్నోత్స త్తికోసం “ఏరువాక” 

వ్యవసాయ పద్దతిని కనిపెట్టారు. నదులకూ, కొండవాగులకూ వరద లెచ్చే 

ముందు తీరానవుండే చెట్టూ చెమా నరికి ఆడ్డం వేసి కట్ట క శ్తువారు. వచ్చిన 

వరద నీరు గట్టుకు తాకి పొంగి గట్టుదాటి (పవహించేది. వరదగా కాకుండా 

వలుచగా పారేవీటిని 'వాక' ఆంటారు. ఏరుకు గట్టు కట్టి వాకలుగా పారించే 

వారు కాబట్టి దానికి “ఏరువాక” అని పేరొచ్చింది. ఇది ఒక నిర్వచనం. కొందరు 

“ఏరు ఆంటే నాగలి అని దాని ద్వారా ఈ పేరొచ్చిందని ఆంటారు. ఇది 

మరొకటి. కానీ మొదటి నిర్యచనమే ఈ దశలో మన సిద్దాంతానికి 

సరిపోతుంది. ఈ వ్యవసాయ పద్దతినే 'ఇనండేషన్ ఇరిగేషన్*' అని ఆంటారు. 

మనిషి అనాదిగా కనిపెట్టిన సీటిపారుదల పద్దతి ఇది. 

ఉత్తరాదిన నదులన్నీ హిమాలయాలనుంచి పుట్టాయి. వేసవితో ఎండ 

వేడికి మంచుకరిగి నదులకు వరదలొస్తాయి. పంటలకు నీరు కావాల్సిన 

సమయమూ అదె. అందుకని వేసవిలో వరదలు వచ్చేముందు వ్యావసాయికులు 
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ఏరులకు చెట్లతో అడ్డుక ట్టలు (డె క్స్) క క్రైవారు. వరద వచ్చినప్పుడు స్రు 

ఒకవై పున మాతమే వాకలు కట్టదు. ఇరువై పులా కటుంది. నదికి ఒక 

వె పున వ్యావసాయికులుకే ఉన్నారు. కనుక ఆ ఏరువాక వారి అన్నాన్ని 

వృద్ది చే సెది. అయితే రెండో తీరాన పారిన వాక వల్ల పచ్చిక వీళ్ళు మునిగి 

గోగణం కాలుకదపడాసికి వీల్లేకుండా పోయేది. దీనివల్ల వ పసపాలకుల అన్నం 

బక్క-చిక్కేేది. ఈ ఏరువాక వల్ల వ్యావసాయికులకు అన్న పుష్తి కల్లితే, 

పశుపాలకులకు అన్న నషి కలిగేది. అందువల్ల ఏరుకు అడ్డంగా కట్టిన డైక్ జా 

గణానికి దేవుడై తే మరోగణానికి రాక్ష్షసుడయ్యాడు. సరస్వతీ నదీతీరంలో 
వెయ్యేళ్ళు సత్రయాగం చేసిన ఆర్యులు ఈ ఏరువాక డైక్లతో కూడా 

యుద్దాలు చేశారు. ఆర్య యుద్దనాయ కుడు (పతి ఏటా వరద వచ్చినాక ఈ 

డై క్ను పగులగ్గా ప్రేవాడు. దీన్నే రుగ్వేదం అనేక మంతాల్లో కవితాత్మకంగా 

వర్గించింది. ఈ డైక్ను ఆర్యులు “వృతి అని పిల్సెవారు. ఆర్య నాయకుడు 

ఇం|దుడు. అతడు వృ|తుణ్ణి కొట్టినవై నాన్ని రుగ్వేదమం(తాల్నిండాచూడ గలం, 

““నల్హగా పాములా మెలికలు తిరిగి వృ(తుడు ఈ నదికి అడ్డంగా పడు 

కున్నాడు. వాడి కాయంవల్ల |పవాహం ఆగిపోయి గట్టుదాటి ఫశ వీళ్ళను 

ముంచెత్తుతోంది. అందుకని ఓ ఇందా, వీణ్ణి శరర -““ఇందుని 

దెబ్బకు. వృతుడు నదీ గర్భంలో వడిపోయాడు. విము క్ష జలాలు వాడి 

శరీరం మీద నుండి గలగల్లా డ్రూ పవహిస్తున్నాయి. కొడుకు శవంమీదవడి 

ఏడుసోన్న తల్లి ఆ|కోశంలా ఉన్నాయి ఆ గలగలలు.” 

ఇలాటి వర్ణనలనుబ్లి డై క్లకు వృతుడసీ, ఇందుడిని వృ|తాసురుణ్ణి 

చంపినవాడనీ అనడం జరిగిందని డి. డి. కొశాంది అభి స 

ఈ యుద్దాలు ఆ రెండు గణాల్లో ద్వేషాలను పెంచాయి. సహజీవన 

సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు. కానీ కోందరు ఆర్య ప్రముఖులు వ 5 

మార్గానికి యత్నించారు. ఆలాంటి వారిలో విశ్వామిత్రుడు ఆద్యుడు. 

పశుపాలకులకన్న వ్యవసాయకులది స్టిఠక మైన సమాజం కాబట్టి ఆనేక 

వృత్తులు విలసిల్లాయి, నె పుణ్యం పెరిగింది. బుద్ది కూడా బాగా వికసించింది. 

వ్యవసాయానికి అవసరమైన జ్యోతిషం, రేఖాగణితం, ఏటి ఆధార మైన మూల 

గణితం అప్పుడప్పుడే శాస్ర (ప్రతిప తిని సంతరించుకుంటున్నాయి. 

పశుపాలకులకు ఆన్ని రాతి పనిముట్లూ, చెక్కు ఆయుధాలూ, కొయ్య 

బల్చలూ, వీటిని తయారు చేసుకొంటూండేవారు. లోవాంతో వనిబడలేదు. 

వీటిని దాటి వాళ్ళు పెకి పోలేదు. అగ్నిని వేల్చేటప్పుడు కొన్ని రాళ్ళలోంచి 

యాదృచ్చికంగా రాగి కరిగి వర్చోది.49 అయినా ఆనాడు వారికి రాగితో 

పనిబడలేదు. పైగా రాగిని వారు ఆగ్ని అయువులు' గా వర్ణించారు (రుగ్వేదం). 
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మధ్యయుగాలనాటి చిత్రం. సం తెచ్చిన కచ్చడం - భార్యకి 
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ఆది దగ్గరుంటే చెరువని కూడా భావించారు. ఏమైనా పశుషాలక గణాలు కని 

పెట్టిన ఈ మొదటి లోవాం తర్వాతి సమాజాల్లో ధనానికి మూలం అయింది. 

ఆందుకని ఆది పవ్నితతను కూడా సంతరించుకుంది. 

వ్యావసాయిక గణాలు “ఇనుమును ఉపయె+*గించడం నేర్చుకున్నారు, 

కనుక ఆ ఇనుప వృత్తులకు “మాయి అనీ, వాళ్ళను “మాయావులినీ పశు 
పాలకులు పిలుస్తూండేవారు. అందువల్ల వేదాల్లో ఇనుము [పసావన వచ్చినప్పు 

డల్హా దానితో అవినాభావ సంబంధంగా మాయా-మాయావి అన్న పదాలు 

కూడా వాడడం గమనించగలం (అధర్వణ వేదం). 

వేడకాలంనాటి ఈ పశుపాలక వర్షం వాళ్ళు ఈ వ్యావసాయికులై న 

మాయావులను ఆసురులని పిల్చేవారు. తర్వాత ఇనుముతో సంబంధమున్న 

వాళ్ళందర్నీ 'అసురు లన్నారు. ఇనుపముళ్ళ గద సంగహించిన ఇం|దునికి 

మహా మాయావి, మహాసుర ఆన్న బిరుదులూ వేదాల్లో మనకు కన్పిసాయి. 

అలాగే వేదాల్లో తరుచు (పస క్రమయ్యే వరుణుడి ఆయుధం |తిశూలం. అతడికి 

మహామాయావి, మహానుర బరుదులున్నాయి. 

ఉన్నత సామాజిక దశలో ఉన్న వ్యావసాయికులతో యుడ్డాలు 

రాకుండా రాజీపడడానికి కొందరు యత్నించారు. కానీ వాళ్ళు చాలా |వతి 

ఘతునలను ఎదురో్కో_వాల్సి వచ్చింది. మన వేద పురాణాది (గంథాలవల్ల 

పశుపాలక గణాల్లో వ్యవసాయాన్ని ముందు అభిమానించిన వ్యక్తి విశ్వామితు 
డని తెలుస్తుంది. ఈయన మొదట నదులకు కాలువలు తవ్వి వ్యవసాయాన్ని 

(పోత్సహించినట్లు రుగ్వేదంలో సాజ్యులున్నాయి. అలాగే (పక్ఫతిసిద్దం గా 

లభించే ఆనేక ఓషధులను సంస్కరించడానికీ యత్నించాడు. అదిప్పటికీ 

కధలూ - గాధలుగా మిగిలి ఉంది. కొతగా తెలిసిన కూర 

గాయలకు విశ్వామ్మిత సృష్టి అనడం సాంప్రదాయిక కుటుంబాలలో 

ఇప్పటికీ ఉంది. అంటే [పాకృతమైన దానికి బ్రహ్మసృష్టి అసీ 

సాంస్కృత మైనదానికి విశ్వామ్మిత సృష్టి ఆసీ మనవాళ్శంటూ వచ్చారు. 

ఆందుకే వేదకాలంలో ఓషటథ్ సంస్కృతికి ఆద్యుడు విళ్వామి|తుడనవచ్చు. 

బహుశా ఆనాడు ఆయన ఎదుర్కొ.న్న (ప్రతిఘటనలనుబక్రై ఆయన విశ్వ 

అమితుడై ఉంటాడు. ఇతని గాధ వల్ల మరో విషయం తెలుస్తుంది. వ్యవ 

సాయదారులతో స్నేహానికి _ ఓషధీ సంస్కాారానికీ [పాముఖ్యం ఇవ్వడం వల్ల; 

అందుకోసం ఆయన అనేక యుద్దాలు కూడా చేయడం వల్ల; పశుపాలక ఆగ 

వర్గాలవారు ఆయన్ని వెజేశారు. అలా వెలిపడ్డవారిని “ఆరోజుల్లో బహుశా 

క(తియలని విరిచి ఉండవచ్చు, అదీకాక తర్వాతి దశలో యుద్ధనాయకుడు 
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క్ష[తియుడు కావడం కూడా కావచ్చు. అంటే విశ్వామితుణ్ణ్లి కింది వర్షానికి 

నెదీశారన్న మాట. వంశంవల్ల కాక వారవలంబించే దృక్పథం వల్ణ ఆర్యుల 

సమాజం |బహ్మ - కతియులుగా వీలింది. కేవలం పశుపాలకులుగానే సాము 

దాయక జీవితం గడపాలనుకున్నవారు |(జాహ్మణ వర్గ్షంగానూ; వ్యవసా 

యానికి పశుపాలనను ఉపాంగంగా చేసి వర్గ సమాజంలోకి |ప్రవేశించాలని 

భావించేవారు కృతియులుగానూ విడిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది. రుగ్వేద కాలం 

నాటికి బ్రాహ్మణ వర్షానికి వాళశిషఘ్టలూ, శ్షతియ వర్గానికి వెశ్వామ్మతులూ 

నాయకత్వం వహించారు. వ్యవసాయ విస్తరణకు వృషభశ క్తి ఎక్కువ 

దోహదం చేస్తుంది. అందుకు వృషభాలను ఆహారంగా వినియోగించుకునేక న్న 

వాటిని వ్యవసాయానికి వినియోగి'స్రే మంచిదన్న భావం క్మతియవర్గ్షానికి కలి 

గింది. [బాహ్మణవర్ష్గం అందుకు వ్యతిరేకించింది. దీనితో ఉభయ వర్గాల 

మధ్య జరిగిన యుద్దాలు చక్క-ని కథలుగా మన పురాణాల్లో కనిపిస్తాయి. 

ఇందులో వశిష్ట _ విశ్వామ్మిత యుద్దం మొదటిది. 

ఒకసారి విశ్వామి|తుడు మందీ మార్చులంతో వశిష్టుశ మానికి వెళ్ళాడు. 

వశిష్టుడు నందినీ సంతానంతో పరివారమంతటికీ విందు చేశాడు. విళ్వామ్మితుడు 
నందినిని తనకిమ్మన్నాడు. వశిష్టుడు అంగీకరించ టేదు. ఇద్ద రికి జరిగిన 

యుద్దంలో ఏవిశ్వామ్మితుడు ఓడిపోయాడు. ఓటమి తర్వాత విశ్వామిత్రుడు 

జ్యూ తధర్మాన్ని విసర్జించి అత్యధిక సంఖ్యాక [బాహ్మణ ధర్మాన్ని స్వికరిం 

చాడు. అప్పుడాయనకు (బహ్మార్షి (పతిపతిని ప్రసాదించారు. 

ఈ కథవల్ల శృతియులు తాత్కా-లికంగా ఓడిపోవలసి వచ్చిందని 

తెలుస్తుంది. తర్వాతి ఘట్టాన్ని నిరూపించేదె కా ర్రవీర్యార్డునుడి కథ. అప్పటికి. 

వర్గస మాజం కుదుటపడి క్షతియ (పాజావత్యం వచ్చింది. రాజ్యాంగ వ్యవస్థ 

సహ్మసాంగాలుగా విసరించింది. కా ర్రపీర్యార్టనుడికి వెయ్యిచెతులు. ఆప్పటికి 

సొంత ఆ సి ఏర్పడింది. దాని రక్షణే [పభుత్వ ధర్మమన్న భావమూ వచ్చిండి. 

ఎక్కడ దొంగలున్నా కార్త పిర్యార్దునుడు వెయ్యిచేతులతో పట్టుకునెవాడని 

(పతీతి. 

ఇతడు తన సహస బాహువులతో ఆస్తి రక్షణే కాకుండా నదులకు 

ఆనకట్టలు కట్టి వ్యవసాయానికి మళ్ళించేవాడని కూడా [పథ ఉంది. ఊఈయ 

నొకసారి వెయ్యిచేతులతో నదీ[పవాహాన్ని ఆపేసే, దిగువన జల[కీడ లాడు 

తున్న రావణునికి కోపం వచ్చిందని, ఆ కోపిష్టి రావణుణ్ణి ఓ పది తలల వింత 

ప్పరుగుగా "భావించి కార్త వీర్యార్దునుని భార్యలు ఆడుకున్నారసి ఓ కథ ఉంది. 



రావేలు గలవాడ రారో సాలిగాడ 408 

కార్త వీర్యార్టునుడు గోసంపదను వ్యవసాయానికి మళ్ళించడానికి కూడా వూను 
కున్నాడు. అప్పటికి (బాహ్మణ వర్ష నాయకుడు జమదగ్ని. విశ్వామి్యతుని మార్చ 

లానికి వశిష్టుడిలా కా ర్తవీర్యార్దునుని బలగాలకు అతడూ గోసనంపదతో విందు 

చేశాడు. అతడిలాగే కార్తవీర్యార్దునుడు కూడా గోవును అడిగాడు. అప్పటిలాగే 

ఇప్పుడూ యుద్దమెంది. అయితే ఇప్పటికి జ్యాతబలం పుంజుకున్నందు వల్ల 

జమదగ్ని ఓడిపోయాడు. కార్త ఏర్యార్టునుడు గెలిచాడు. ఇతడి విజయం 

(బాహ్మణ క్యతియ వర్షాల మధ్య మవహాసమరాలకు దారితీసింది. జమదగ్ని 

కొడుకు పరశురాముడు కా ర్రవీర్యార్డునుని చంపటమే కాకుండా [(బాహ్మణ 

జీవన విధానానికి విరోధువైన క్ష్యతియ వర్షం మీద ఇరవె ఒక్క. సార్షు దండ 

యాత చేశాడు. ఇదే తుది సమరం అనీ _ దేశాన్ని అక్ష1తియం చేసానసి 

(పతిజ్ఞ కూడా పట్టాడు. కొద్దిమంది వర్షశ్యతు నిర్మూలనం జరిగింది కాసీ యావత్తు 

వర్ష నిర్మూలనం చెయ్యలేకపోయాడు. కొసకు తన ఓటమిని ష్యతియవర్షం ముందు 

అంగీకరించి లాంఛనంగా తన ఆయుధం . నాటి పజుపాలకుల ఆయుధాల్లో 

ఒకటి . వపరసువును రాముడికి అందించాడు. కానీ నెద్దాంతికంగా అంగీకరించ 

లేక తన అనుయాయులను తీసికొని పడమటి కనుమలకూ, పశ్చిమ సముడా 
నికీ మధ్యగల |వదేశాని కెళ్ళిపోయాడు. దాన్నే పరశురామ శకే(తమంటారు. 

అదే నెటి కొంకణ. 

వ్యావసాయిక, పళశుపాలక గణాల మధ్య అనేక పద్దతుల్లో సిద్దాంత 

చర్చలు సాగాయి. వర సమాజం మీద శ|త్రియుల పట్టు బలపడిన కొద్దీ వర్గ 

పూర్వ సమాజానికి చెందిన _బాహ్మణుల కు నదితీర వాసాల్లో కాంతి కొర 

వడింది. క్రమంగా అడవుల్లోకి చేరి తమ జీవన విధానాన్ని కాపాడుకోవాలను 

కున్నారు. దీనివల్ల వారికి అనేక సొకర్యాలు పోయాయి. ఆడపుల్లో జాగా 

అనాగరికంగా ఉన్న ఆటవిక తండాలవల్ల వరి యజ్ఞ జీవనానికి విఘాతం 

కలగడం, పశు సంపదకు రక్షణ సన్నగిల్లడం జరిగింది. తమలో యుద్ధ 

కుశలురంతా జా|తవర్గంలో చేరారు. ఆందువల్ల ఆటవిక తండాల నుండి 

రక్షణకు తమ సిద్దాంత శ|తువులెన క్షతియుల మీద ఆధారపడక తప్పలేదు. 

మన రామాయణ కధల్లోనూ, పురాణాల్లోనూ యజ్ఞయాగాదులను రాక్షనులు 

భగ్నం చేయడం, రుషి పల్రైలను ధ్వంసం చేయడం, ఆప్పుడు రుషులు రక్షణ 

కోసం క్షత్రియ రాజులకు మొరబెట్టుకోవడం అలాటి దశనే సూచిస్తాయి. 

ఇటు తతి9యులనూ [బాహ్మణులనూకూడా ఉమ్మడిగా బంధించింది వేద 

సంస్కృతి. కృతియులు వ్యావసాయిక జీవన విధానాన్ని (పోత్సహించి తద్వారా 

పాలకవర్గంగా ఏర్పడినప్పటికీ తమ పూర్వుసంన్క్కారాన్ని మర్చిపోలేదు, బరుజ్జా 
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అకు సౌభాగ్య వర్ణనం, మాహాత్మ్యం ఉన్న సంగతిని విన్మరించలేదు. అందు 

వల్ల అడవుల్లోకి వెళ్లిన (దాహ్మణవర్గంతో వీరికి పని ఉంది. అక్క-డికెళ్ళిన 

బారు వేదాలనూ _ సౌభాగ్య వర్దనం, మాహాత్మ్యం ఉన్న సంగతిని విస్మ 

రించలేదు. ఆందువల్ల అడవుల్లోకి వెళ్ళిన (బూహ్మణ వర్షంతో ఏరికి పని ఉంది, 

అక్క-డికెళ్టినవారు వేదాలనూ - సౌభాగ్యతంతాలనూ కూడా కాపాడుకుంటూ 

వచ్చారు. రాజ్యభారంవల్ల వేదాలను కాపాడే తీరిక క్షత్రియులకు లోపించింది. 

అందువల్ల (బాహ్మణులతో (ప్రత్యక యుద్ధం కాక పరోక్షయుద్దాన్ని అంటే 

సిద్దాంతయుద్దాన్ని చేపట్టారు. వాళ్ళను మచ్చికచేసుకోవడం ఆవసరమనికూడా 

కావించారు. వీటిల్లో భాగంగానే ఆటు అడవుల్లో జరిగిన చర్చలు అరణ్యకాలు 

గానూ, రాజాస్టానాల్లో నగరాల్లో జరిగిన చర్చలు ఉపనిషత్తులుగానూ తర్వాత 

రూపొందాయి. 

ఈ దశలో రంతిదేవుడి కధ పరిశీలించాలి. అతడొక యజ్ఞం తల 

పెట్టాడు. అప్పటికి క్షషియుల దగ్గర వ్యవసాయానికి చాలినంత గోసంపద 

లేదు. ([బాహ్మణ వర్గంనుండి ఎలాగైనా దాన్ని క(తియవర్గం చేజిక్కి_ంచుకుని 

వాటిని వ్యవసాయానికి మళ్ళించాలి. రంతిదేవుడు చేసే యజ్ఞానికి రోజుకు 

రెండువేల గోవులు కోసి |బాహ్మణులకు సమారాధన చెయ్యాలి. _బాహ్మణ 

వర్గం బంగారానికి తమ గోవులను ఆమ్మేది. రోజూ ఇర వెవేలమంది యజ్ఞ 

శాలల్లో భోజనం చేసేవారు. (క్రమంగా |బాహ్మణుల దగ్గర పశుసంపదా, రంతి 

దేవుడి దగ్గర స్వర్ణసంపడా సన్నగిల్లింది. యజ్ఞం అంతటితో ఆగిపోయింది. 

రంతిదేవుడు చేసిన యజ్ఞంవల్ల (వాహ్మణుల దగ్గర గోనంవద కరువు కావ 

డంతో విధిగా వారందరూ ఓషటి ఆహారానికి అలవాటువడవలసి వచ్చింది. 

(కమంగా వాళ్ళు అడవులొదలి క్ష్యతియులిచ్చిన మాన్యాల తో త్చుపి పడడం 

తప్ప_గత్యంతరం లేకపోయింది. ఈ విధంగా విశ్వామిత - కా ర్తవీర్యార్టున _ 
రంతిదేవులు విభిన్న మార్గాలలో బ్రాహ్మణ _ క్షషతియుల పోరాటాలలోనూ, 

సమాజాన్ని వర్గస మాజంగా రూపొందించడంతోనూ ఆనాడు కృషిచేశారు. 

రాముడు గౌతముడి భార్య అహల్యను శాపంనుండి విము క్రి చెందిం 

చడం కూడా వ్యవసాయ సంనదను పెంచే కార్యక్రమంలో భాగమే. ఇం|దుడు 

అంటి నీటికి అదివతి. అతడు అహల్య _ అంచె నాగలితో దున్ననిది _ తో 

కలవడం అంటే సీరు వీడుభూములలో (పవహించడం. గౌతముడు అహల్యను 

రాయి కమ్మని శపించడమంటే సీటిని ఆపి తిరిగి వీడుగా చేయడం. తమ 

పశువులకు మెతకుపయోగించే భూమి కింద ఉంచడం. రాముడు క|తియుడు. 

వ్యవసాయాన్ని వాళ్ళు ఆదరించారు. గౌతముడు పశుపోషణకు వీడు పెట్టిన 
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నాగలి పడని భూమిని తన తత ధర్మంతో తిరిగి వ్యవసాయ యోగ్యం 

చేశాడు. అహల్యను హల్యం చేశాడు. 

ఈ రకమైన కృషివల్ల పశుపాలక గణాలు వ్యావసాయిక గణాలకు 

లొంగడం, వర్గపూర్వ సమాజం వర్మ సమాజంగా అవతరించడం జరిగింది. 

ఈ కృషిలో పాల్గొన్న గణాలూ, వ్యక్తులూ అందరూ సౌభాగ్య 

తం|తాలలో దేవతామూరులుగా (క్రమంగా నిలిచిపోయారు. ఇక ఈ రెండు 

గణాల దేవతల మధ్య సామరస్యం ఎలా జరిగి అందరూ సౌభాగ్యతం[త 

జేవతలుగా రూపొందారో పరిశీలించాలి. 

పశుపాలక గణాలకు ఒకడే దేవుడు. పేరు ఏదైనా అతడు భూతే 

శుడు. శివుడు. వృషభధ్వజుడు - వృషభవాహనుడూ కూడా. పశుపాలక 
గణాల్లో ఎన్ని తండాలు వచ్చి చేరినా ఈ దేవుడిలో "పెద్ద మార్పురాదు. 

రాలేదు. వేదాల్లో ఒకప్పుడు |పాచీన శివ లక్షణాలన్నీ ఇం దుడికుండేవి. 

సోమం ౬ గోమాంసం _ భామినుల వాసనవస్తే ఇంచుడు వెరెత్తి పోయేవాడు. 

తర్వాత వర్గ సమాజకాలంలో ఇం|దుడు శివునిలో లింగై క్యం పొందాడు. వేద 

కాలంలో పురంధర - పురహంత అన్న ఇందుడి బిరుదులు పురాణకాలంలో 

శివుడికి సంకమించాయి. వేదకాలంలో కట్టుబడిన గంగను ఇం్మదుడు విడి 

పిస్తే పురాణకాలంలో శివుడు తన జటాజూటంనుండి విడిపించాడు. వేదకాలం 

నాటి వరుణుని పాశ, (తిశూలాలు శివుడికి తర్వాత ఆయుధాలయ్యాయి. వేద 

కాలంలో ఇందుడు శంబరారి. పురాణకాలానికొ సే మన్మధుణ్ణి చంపి మరు 

జలో అతనిచేత శంబరుణ్ణి చంపించడానికి కారణభూతుడు శివుడు. వేద 

కాలంలో ఇందుడు మహాసురుడు. పురాణకాలంలో మహాసురులందరికి ఇల 

వేల్పు శివుడు. ఈ విధంగా ఏదశలో చూసినా, పశు సౌభాగ్యవర్ద కుడై న 

పురుషదేవుడు ఒక్కడేనని పశుపేాలక గణాలూహించాయి. వ్యావసాయిక 

గణాలు అలాకాదు. పీరకి రకరకాల దేవుళ్ళున్నారు. ఈ గణాలలో ఆది 

దేవుళ్శ్నందరూ మ్రీలే. తర్వాత పురుష |పాధాన్యంకల 'సమాజం వచ్చి నప్పుడు 

ఆ దేవతలే పురుష రూపం దాల్చారు. ఆలా పురుష రూపం తెచ్చుకున్న 

వ్యావసాయిక సౌభాగ్యతం[ తంలో దేవుడు విష్ణువు. భూదేవి అతడి భార్య. 

అందువల్ల భూసాభాగ్యవర్ద కుడు విష్ణువు. ధన రూపిణి ఆయిన లశి్మ కూడా 

ఇతనికి భార్యే. సకల (పాణులకూ జీవనాధారమైన గంగ ఇతని కాళ్ళనుండి 

పుడుంది. ఓషదీవడై న చందుడు ఇతని బావమరిది. పునరుత్చాదన కారక 
డైన మన్మధుడు ఇతని కొడుకు. పూర్వాశమంలో విష్ణువు స్రీ అనడానికి 

రుజువుగా మోహినీ అవతారం ఎతాడు. పురుషరూపంలో ఉన్నా ఆయనకు 
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స్రీ సహజమైన మోహిసీతత్యం పోలేదు. రామావతారంలో ఆయన “పుంసా 

మోహనరూపాయ' - అన్న (పళ స్తినీ పొందాడు కృష్ణావతారంలో ఆయ న 

జగన్మోహనుడు. సౌభాగ్య వర్షనానికి సాక్షాత్తూ సాకారమూర్తి. ఇటు మానవ 
జాతికే కాదు అటు వ్యవసాయానికి ఉపాంగంగా ఉన్న ఆలమందలకు కూడా. 

వైదిక దేవతలు ఈ విధంగా వ్యవసాయ దేవతలకు లొంగారని 

పురాణ కాలంనాటి విమ్షవు ఉదంతం తెలియచేస్తుంది. వైదిక దేవతల్లో 

సర్వోత్తముడు ఇం|దుడు. మొదట వైదిక వశుపాలకులు వ్యవసాయదారుల 

మీద పెత్తనం చేసినప్పుడు విష్ణువుకు ఊపే పేందస్థానాన్నిచ్చారు. సమాజం 
వృద్ది పొందిన కొద్ది పురాణకాలం నాటికి విమ్షవు మొదటి స్థానానికొచ్చి 

ఇం|దుళణ్ణి నాలుగో స్థానానికి నెట్టి నామమ్మాతావళశిష్షుణి చేశారు. 

వ్యవసాయ గణాల్లో వర్ల పూర్వ; గణాలూ, దేవతలూ, సౌభాగ్యవర్ణక 

[కియలూ తెలుసుకోవడానికి అవై దికాలైన శెవ _ శాకాది తంత సాహిత్యం 

తోడ్పడుతుంది. వెదిక సాహిత్యం పశుపాలక |పథానమెంది కనుక అది 

సాయపడదు. 

ఇక సాయపడేవేవంటే - శంకరాచార్యుని సంస్కార హసం సోకని 

ఇవ, ళాక్ర్త, వెష్టవ, సౌర, గాణాపత్య, కాపాలికాది షణ్మతాలూ, వాటి 

తం|తాలూ. తత బౌద్ద జై వైన మతాలూ; వాటి సాహిత్యాలూ, ఆచారాలూ, 

కర్మకాండల్ని నమ్ము కోవాలి. 

"దేవాలయ నిర్మాణాలు - వాటి వెనుక ఉన్న భావాలు 

“ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దెవభావం ఎలా వచ్చిందో, దేవాలయ నిర్మాణం 

ఎలా సాగిందో పరిశీలించడం కూడా ఆవశ్యకం. ఆదిమానవుడు తన ఆహా 

రాన్నే దైవంగా భావించాడు. అన్న సంగహ దశలో తనకు నిరంతరం 

దొరికే అన్నానికి అతడు దివ్యత్వాన్ని ఆపాదించాడు. ఆది హుతమూ అవ్వు 

తుంది, పునర్ఫూతమూ అవుతుంది. అలాగ సృష్టి స్థితి లయాలను కనుక్కు 
న్నాడు. [కమంగా మనిషి _వశువుల్నీ ఓషధుల్నీ మచ్చిక చేసుకున్నాడు. 

(పక్పతిని సంస్కరించడం నేర్చుకున్నా డు. సృష్టికి (ప్రతిసృష్టి చేశాడు. 

భౌగోళిక పరిసరాలను అనుసరించి నదితీరాలూ చిత్తడి నేలల్లో వ్యవసాయం 

"పెంపొందించాడు. కొండ(పాంతాలూ లోయల్లో పశుపాలనను వృద్ది పర్చాడు. 
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వక్షుపాలకులు అస్టిరులనీ తృణకాష్టజలసమృద్ది |పాంతాలకు తరలి 

వెళ్ళడం ఆవశ్య్ళకమనీ తెలిసింది. కనుకనే వాళ్లు నిత్య సంచారులు. గొడ్డు 

చర్మాలతో చేసిన డేరాలు వాళ్ళ తాత్కాలిక నివా టా. 50 మాంన వచనానికి 

అతి ముఖ్యమైన అగ్నే వారికి ఆరాధ్య దైవం. అదెప్పుడూ "బండి మీదే 

ఉండేది. బండి తండా వెంట ఉండేది. అగ్నియుధ్యలూ (తయారు చేసేవారు) 

అగ్ని హోతలూ (మండించేవారు తండా యజమాని ఉద్గాతలూ (పాటకులూ) 

ఆ బండి వంటే ఉండేవారు. ఈ విషయాలను విపులంగా ఎస్. ఎ. డాంగే5! 

తన (గంథంలో నిరూపించాడు. 

కొన్ని తండాలలో పజనంవర్శక శక్తి కల మంతవేత స్వయం దేవు 

డె తే, మరికొన్ని తండాలలో పశు సౌభాగ్య | శకి చిహ్నాలు దేవుళ్ళుగా ఉండేవి. 

తండాలు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ఈ తోలు గుడారాలే దై వాలయాలు. తర్వాత 

తోలు గూడుబండి (రథం) నిలయ మెంది. మన దేశంలో ఇది మూలవిరాట్టు 

లున్న గుడి, ఉత ,వమూర్తులు ఊరేగే రథం దీనికి |పతిరూపాలుగా పరిణ 

మించాయనవచ్చు. శః పశుపా లన దశలో సాపేక్షంగా స్థిరత్వాన్ని కల్పించిన 

నదీతటాలూ, లోయలూ, కొండలూ చరిితలో దవ్యత్వాన్ని సంతరించు 

కున్నాయి. నేటికి మనకు కనిపించే దేవాలయాలన్నీ 1పపంచంలోని అన్ని 

మతాల్లోనూ ఇలాటి వదేశాల్లోనే ఆధికంగా ఉండడం గమనించవచ్చు. ఇవే దేవు 

కుంటారనుకొ [& ొంతాలుగా నాడు పరిగణించడం జరిగింది. ఈ విష 

యాన్ని [గాంట్ ఆలెన్ చక్కగా నిరూపించాడు.52 

ఇక వ్యావసాయిక గణాలు సుస్థిర మైనవని గమనించాం. వీరు ఉఊత్పా 

దన చేసే అన్నం ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉంటుంది. మానవ [శమ ఎక్కువ 

అవసరమవుతుంది. వ్యవసాయానికి వనిముట్లూ ఎక్కువగానే కావాలి. పండిన 
ధాన్యం నిలవకు ఏర్పాబ్టుండాలి. అన్న వచనానికి కుండలు కావాలి. అందు 

వల్ల సమాజంలో పెద్ద ఎత్తున శాదిరక [శమననుసరించిన పని విభజన జరి 

గింది. ఇదీగాక వ్యవసాయానికి నీరు అవసరం. వర్షం ఎప్పుడు ' వస్తుందో 
తెలియాలి. నదులకు వరదలెప్పుడొసాయో, వచ్చిన వరదలు ఎప్పుడు ఎలా 

తీసాయో కూడా తెలియాలి. భూముల లక్షణాలూ వాటి సారమూ అర్థం 

కావాలి. భూమి, తల్లితో సమానం కనుక దాని మాతృత్వ శ కిని పెంచగల 

మం|తతంత యల తాల మీద వాల్లభ్యం కావాలి. అందువల్ల వ్యావసాయిక 

గణాల్లో కాయక (శ్రమ విభజనే కాకుండా మానసిక [శమ విభజన కూడా 

అవసర మైంది, జరిగింది. 

వ్యవసాయానికి పశుబలం అంగంగా లేనప్పుడు అది కొద్ది స్థాయిలో 

మాృాతమె ఉండేది. అలాటి దశలోనే వారు ఎప్పటికీ మోడువారని" చెట్టలో 
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అమరత్వాన్ని చూశారు. దాని కే దైవత్వాన్ని ఆరోపించారు. అలాటి చెట్ల 

గుబురులనే దేవాయతనాలన్నారు. అక్కడే దేవుళ్సుంటారని భావించారు. వాటి 

అమరత్వ సొభాగ్యత్వాలను వీటిలోకి దింపి దాన్ని తమ [గ్రామాలకు కొని 

తెచ్చుకొనేవారు. ఆలాటి అమృత జలంతో తమ పొలాల సౌభాగ్యాన్ని 

పెంచుకోవచ్చని భావించేవారు. నేడు దేవాలయాల్లో కానీ ఇళ్ళలో కానీ సకల 

పుణ్య కార్యాల్లో నూ కలశ స్థాపనలూ, ఆకులుంచడాలూ, వూర్ణకుంభాలూ, 

దేవాలయ శిఖరాల మీద కలశాలూ, పల్లెల్లో ఆమ్మవార్ష ఘటాలబూ ఆ (పాచీన 

దేవాలయాల భావావశేషాలే. ఈ కలశాలను ఎత్తయిన పీటమీదో దేనిమీదో 

ఉంచడం ఇంతకుపూర్యపు దశలో కొండలూ ఎత్తయిన దేశాల్లో దేవు 

శుంటారనుకొన్న భావనలకు |పతిబింబాలే.53 

సారవంతాలై న భూములున్న చోట అవసరాన్ని మించి పంట ఎక్కు 

వగా వండింది. ఆలోచనలకు తీరుబాటు దొరికింది. దానితోపాటు కాయక, 

మానసిక [శమ విభజన మరింత ఉన్నత దశకు చేరింది. సాంస్కృతికంగా 
వెనుకబడ్డ వారిని లొంగదీసుకుని వారిని వ్యవసాయపు పనుల్లో ఉపయోగించడం 

వల్లా, పశ్నుశమను కూడా వినియోగించుకోవడం వల్లా ఉత్పత్తి అధికమైంది. 

ఈ పెరిగిన ఉత్ప త్రిని నిలవ ఉంచడానికీ, పంచడానికి ఒక వ్యవస్థ అవసర 

మెంది. దాంతోనే వర్గ సమాజం పుట్టింది. వ్యవసాయం, పశుపాలన ఒకదాని 

కొకటి ఆలంబనాలయ్యాయి. మరింత పని విభజన ఆవశ్యక మెంది. ఆందులో 

ముఖ్యంగా తమ సంపదను ఇతర్హ దోపీడీనుండి కాపాడుకోవడానికి ఇతరుల 

సంపదను కొల్లగొట్టడానికి 'నెనిక న్ కి కావాల్సి వచ్చింది. వీటన్ని టిసీ కలిపి 

ఉంచే భౌగోళిక స్టావరాలుగా నగరాలు వెలిశాయి. ఎక్కడో ఊరు చివర 
వనంలో ఉన్న సొభాగ్యదేవత నగరం నట్టనడిమికి నడచి వచ్చింది. ఆ దేవత 
ఆందరికన్నా గొప్పది. కనుక ఆ గొప్పతనాన్ని నిలపడానికి దానికో ఎత్త 

యిన కట్టడం కచవేవారు. నగరం నడుమ కొండలాంటిది ఉంటి సరేసరి. 

లేకపోతే రాళ్ళనే పేర్చి కొండంత ఇల్లు తయారు చేసేవారు. ఆదిలో అది 

సౌభాగ్య తం|తాధికారం గల పురోహితులకు నెలవుగా ఉండేది. వండిన 

పంటకు గిడ్డంగిగా ఉండేది. సైనికులకూ, చేతి వృత్తుల వారికీ య. 

ఉండేది. సోభాగ్య దేవత [ప్రధాన పురోహితుడు దైవ్యపతినిధిగా ఆటు దై దై వాన్ని 

ఇటు సమాజాన్ని కాసించేవాడు.5* (క్రమంగా సంపద సపెరుగుతూండడంతో 

యుద్ధం నిత్యకృత్యమైంది. దానితో యుద నాయకుడు వేరయ్యాడు. ఆదిలో 

ఆతడు పురోహితుడికి లోబడి ఉండేవాడు. తర్వాత సమానుడయ్యాడు. ఆ 

తర్వాత అధిపుడే అయ్యాడు. సమానుడైన దశలో రాజ |పాసాదం, దైవా 

యతనం నువ్వా నేనా అన్నట్టు పోటా పోటిలు పడేవి. బాబిలోనియాలో నెబూ 
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జెడ్ నద్జార్ (రాజూ) కాలంతో ఎనిమిది ఆంతస్టుల మహా [పాసాదం దేవా 

లయంగా ఉండేది. వీటిని వాళ్ళు జిగురెత్ అనేవారు.55 దీన్నే బెబిల్లో 

టవర్ ఆఫ్ బాబుల్ అన్నారు. ఆలాగే సుమేరియాలోని ఇస్తారి ఆలయం, 

ఆసియా మెనర్ లోని అషైర్తి, [(గీసులోని ఎథెనా దేవాలయాలు రాజ పాసాదాల 

కన్నా ఎత్తుగా ఉండేవి. అలాగే ఈజిప్టులో ఆటిన్, అమున్ ఆలయాలు 

కూడానూ. 

కమంగా సమాజంలో సెనిక వర్షానిది 'పెచేయి పురోహిత వర్షానిది 

కింది చేయీ కావడంతో రాజ[పాసాదాల పరిమాణం పెరగడం దేవాలయాల 

పరిమాణం తరగడం ఆరంభ మైంది. 

ఇలా పూర్వం వనాల గుళ్టుగా ఉన్న దశలో ఒక (పసిద్ధ వనం చరిత, 

వర్డిల్ రాసిన అనియోడ్ లో కనిపిస్తుంది. అది *నేమి వనం చర్మిత. దీన్ని 
(ఫేజర్ చాలా విపులంగా చర్చించాడు.56 ఆ చెట్టు నిత్యం పచ్చగా ఉంటుంది. 

అలాగే ఎఫ్ ఫర్ చెటూ, తులసి చెటూ, [వతి సంవత్సరం వార్లక్యాన్ని విడిచి 
లు చు ను 

యవ్వనం పొందే ఆసిరిస్ దేవుడులా భావించే రావి చెట్టూ, వీటన్నిటికీ దైవ 

త్వాన్ని ఆపాదించారు. యూరపులో నిటారుగా పెరిగే కోనీ ఫెరస్ చెట్ల మధ్య 
రక్ కూ దై వభావం కట్టించారు. 

ఇవస్నీ ఉండే వనాలనే అమ్మవారి వనాలనేవారు. (గీసులో, డ్మితీ, 

డయానా, ఎథెనాలకు వనాలున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఒక్కౌాక్క తండా పీట్లిని ఆధి 

దేవతలుగా భావించేవారు. స్థలం మార్చినప్పుడ ల్లా తమ దేవతలను కూడా 

తీసుకుని పోయేవాళ్ళు. ఆకొత్ర (పాంతం “పీరు కూడా ఈ దేవత పేరుతోనే 

చెలామణీ అయ్యేది. అందుకే (గీకు చర్మితలో మనకు అనేక ఎథెనాలు, 

డ్మితీలు, డయానాలు కనిపిస్తాయి. 

ఇవి రోము, పశ్చిమాసియాలలో కూడా విస్తారంగా ఉన్నాయి. ఇదంతా 

వర్గపూర్వ దశ అనవచ్చు. ఇది ఇప్పటికీ మన పల్లెల్లో ముత్యాలమ్మ, నూకా 

లమ్మ, పెడితల్రి, మెసమ్మ, మారెమ్మ వనాలుగా కని,స్తూంటాయి. ఊడుగు 

(ఆంకోలం) బరెంక, విషముషి, చెట్లు ఈ వనాల్లో ఉంటాయి. ఈ చెట్ల మీద 
° లయ ఢా లు 

సాధారణంగా పిట్టలూ పక్షులూ ఉండవు, [పశాంతత ఉంటుంది. ఆంకోలం 

విత్తులు నేలరాలి తిరిగి చెట్టు కెక్కు.తాయన్న నమ్మకం ఉంది. ““అంకోలం నిజ 
ఏజ సంతతిరయః కాంతోఫలం సూచికా _ సాధ్వీ వై జవిభుం అతా మహిరుహం 

సింధుస్సరిద్వల్దభః' (శివానందలహరి) ఆనే దానివల్ల ఆడి శంకరుడే 
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నమ్మాడు. ఇవన్నీ బయలు శ్రీ దేవాలయాలు. తండాలు జనంగా మారిన 

తర్వాత ఈ మాతృకలను అంటే స్త్రీ దేపేమూర్తులను సంస్కకీకరించి స్ప 

మాతృకలుగా మార్చారు. బ్రాహ్మీ, వారాహి లాంటి "పేర్పుంచారు. కాసీ 

పఠతెలో ఏీటిని “అక్కు.” లనే పిలుసారు. 
హా సతి, అలనే 

_ ఇదే దశలో వశుపాలకుల ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ వ్యవస్థ ఏర్పడిం 

తర్వాత ఆలకాపరులు [పత్యేక సమాజాలుగా బతికారు. పచ్చిక వీళ్ళు గుత్తకు 

తీసుకుని పశువులను మేపుకునేవారు. పశ్చిమాసియా, రోము, (గీకు దేశాల్లో 

కూడా వాటి అవశేషాలున్నాయి. ఈ ఆలమందలు తిరిగే (పాంతాలే (గామ 

నామాలయ్యాయి. వాటి నాయకుల పేర్లూ వాటితో కలిశాయి. ఆ [పాంతాలనే 

గో|తాలన్నారు. సామాజిక పరిణామ దశలో ఆ నాయకుల పేర్తె గో తాలుగా 

వచ్చాయి. ఇప్పటికీ భరద్వాజస గోత్రీకుడన్న పేర్లు దీన్నే సూచిస్తాయి. ఈ 

పశుపాలకులు గడ్డి బాగా పెరగడం కోసం సౌభాగ్య దేవతలను పూజించడం 
ఆవసరమైంది. ఈ గణాల్లో పురుష |పాజావత్యమని ఇంతకుముందే వివరిం 

చడం జరిగింది కనుక వీరి దేవుడు పురుషుడు. ఆతడే 'కాయెడు'. అడవి 

రాజని ఆర్థం, వీళ్లుకూడా &మూల చట్టమైన వనం, గుబురును చూసి అందులో 

“కా చేడు” న్నట్టు భావించేవారు. అలా వీళ్ళుకూడా బయలు దేవాలయాలను 

"పెంచారు. పోతే ఈ వనాల మధ్య కొయ్యతో చేసిన “పురుషాంగాన్ని” పాతే 

వారు. వాడే కాాటేడు. ఇతని కోసం కేటాయించిన వనాలే కాసి కోనలూ, 

కాటేసి కోటలూనూ. కంధాభరణంలో పానుగంటివారు “కా, ఉేసికోన 

బ్రాహ్మలు _ ఇ[టాకవి చెప్పగలరె ఇలలలిసరవిన్ ” అనడం దీన్నే సూచిస్తుంది. 

గ్రామీణ వ్యవస్థ పెరిగి వశుపాలక, వ్యావసాయిక వృత్తులు పరస్పరా 

శ్రయాలుగా మారడం జరిగింది. ఆప్పుడే *కాాపేడుి అంతకు ముందే చేరిన 
“అక్కల” (మాతృకలు) సరసన చేరాడు. “పోతురాజుగా మారాడు. [క్రమంగా 

ఇత డే దేవగణంలో చేరాడు. సంస్కృృతీకరణంతో పురుషపుంగవుడు, పురు 

షో త్తముడులాంటి పేర్ణతో తయారైనాడు. ఆవే స ప్రమాతృకలకు ఛై రవుడూ 
ఏడుగురక్కాలకు పెన చెప్పిన పోతురాజూ తోడయ్యారు, మాతృకలం టే 

నాడు తల్లి అన్న వవ్మిత భావం లేదు, సౌభాగ్యతం[|తమే వాటికి (ప్రధానం. 
ఆలాగే ఆక్కలకూనూ. శ్రీనాథుడు “అక్క_లవాడి అని [వయోగించడంలో 
ఆర్థం “తల్చులుండే పాంతంి కాదన్నది ఆందకికీ తెలిసిందే. 
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త్రీ మూర్తుల విరళోత్పాదన వల్ల దానికి సాంకేతిక రూపం అబ్బింది. 

ఇతర అవయవాలు బిందువులుగా మిగిలాయి. జననేంధదదియం మాతం (ప్రధా 

నంగా ఉండే మూర్తి నిర్మాణం సాగింది. ఆది కొనకు ముక్కో-ణం రాయిగా 

మారింది. ఇందులో కోణం పెకీ, ఆధారం కిందకి ఉంటుంది. ఈ మార్పు 

"మనకు నాగార్జునకొండ శిల్చాల్రో కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ముకో)_ణపు రాళ్ళు 

ఇప్పటికీ మన దేశంలో ఇంటింటా తులసి కోటమీద కనిపిస్తూంటాయి. ఇదంతా 

వ్యావసాయిక గణాల్లో దేవతా పరిణామం. 

సౌభాగ్య తం|తం వ్యవసాయానికెంత ముఖ్యమో పశుపాలనకూ ఆంతే 

అవసరం. వ్యవసాయ సౌభాగ్యం మనిషి విశ్వాసం మీద, విశ్వాసాన్ని 

పెంపొందించే తం[త్రాలమీదా ఆధారపడ్డ పరోక్ష జ్ఞానం. ఆయితే వకుసౌభాగ్యం 

(ప్రత్యక్షం. దిన్నింతకుముందే పరిశీలించాం. వృషభవర్దకుడై న వృషభ 

నాథుడు |పత్యక్యు సౌభాగ్య దేవతగానూ వృషభాలూ ఆలాగేనూ ఉండేవి. ఈ 

దశ మనకు _గీకు గణాల్లో కనిపిస్తుంది. వాది పురాణాల్లో బా మెష్ వృషభాధి 

పతి లేక భూతేకుడు. మహాోదేవుడుగా అవతరించాడు. వీటి బొమ్మలను 

తయారు చేసేవారు. స్రీమూరరి జననేందియం [పధానంగా ఉండే బొమ్మల్లాగా 

వృషభ జననేం్యదియాన్ని కూడా (ప్రధానంగా చూపించే బొమ్మలు ఇప్పటికీ 

దొరుకుతున్నాయి. హరప్పా, మొహంజదారోలలో దొరికిన హరప్పా బుల్ 

ఇలాటివే. వ్యవసాయానికి సౌభాగ్య చిహ్నంగా త్రీ జననేందియం లాగా, 
పశుపాలన సౌభాగ్య చిహ్నంగా పురుష జననేందద్రియం పెంపాందింది. 

ఈ రెండు కలిసిన దశలో పశుపాలక సౌభాగ్య చిహ్నంగా ఒకటే 

కనిపిసోంది కాసీ, వ్యావసాయిక సౌభాగ్య చిహ్నాలు ఒకటి ప్రి చిహ్నం - 

రెండోది వీజ, జననమరణాలకు చిహ్నం. ఇది అనేక పద్ధతుల్లో సాగేది. / పుష్టి 

కల యువకులను కాల్చి ఆ బూడిద పొలాల మీద చల్లడం. ఎక్కువ పిల్లలు 

పెట్టగల పందుల్ని భూమిలో పాతిపెట్టడం ;57 నరమాంసాన్ని కండల కింద 

కోసి వెదజల్లడంలాంటి వెన్నో ఉన్నాయి. ఆన్నిట్లోకి నర చితాభస్మాన్ని చల్చడ 

మనేది బహుళ |పచారంలో ఉండేది.![!ఆ చితి ఉన్న స్థలాన్ని సౌభాగ్య 

కేం|దంగా భావించారు. ఆందువల్ల దహన్మవ్రదెళానికి గుర్తుగా చితి చుట్టూ రాళ్లు 

పేర్చడం - చితి మీద పెద్ద రాయి గుర్తుగా పెట్టడం ఆనవాయితీ అయింది. 

తరువాతికాలంలో సౌభాగ్య తం|తం ఏరూపం తీసుకున్నా ఇలాటి చితుల 



412 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

వద్దకు వచ్చి ఆక్క_డి శక్తిని ఆవహించుకుని పోవడం పరిపానైంది. ఈ భావమే 

సమాజం నాగరిక దశకొచ్చింతర్వాత ఆకారంగా రూపొందిన అర్దనారీశ్వరుని 

లక్షణాలను వివరించే సందర్భంలో ముందు విశ దపరుస్తాను. బుద్దుడు మరణిం 

చిన తర్వాత ఆతడి చితాభస్మాన్ని పంచుకోవడానికి భయరకర యుద్దాలు 
జరీగాయి. బుద్ద జాతక కథలూ ఇతర (గ్రంధాలూ వీటిని చెప్తాయి. ఇతని 

చితాభస్మానికి సౌభాగ్య గరిమ ఉందని నాటి తండాలు విశ్వసించాయి. ఆ 

కారణం చేతనే ఆతని భస్మం, అస్టికలను అనేక (పాంతాలకు తీసికెళ్ళి పాతి 

సెట్టి బౌద్దనూ పాలు కట్టారు. ఆదిలో వీటికి “'ధాతుగర్భి' అన్న పేరు పెట్టారు. 

ధాతు ఆంటే ఎముక. లంకలో దాన్ని *దాగోభా ఆంటారు. మొదట్లో పెద్ద 

నిర్మాణం ఏదీ లేకుండానే మధ్యలో ఒక రాయి, చుట్టూ రాతి వలయాలూ 

ఉండేవి. [కమంగా పెద్ద నిర్మాణ స్వరూపాన్ని సంతరించుకుంది. 

ఆరుబయలు గుష్ట [క్రమంగా రాళ్ళు పేర్చిన స్థలాలుగా మారి, స్థాపత్య 

కళ పెరిగిన తరాషత హాం నిర్మాణాల్ని సంతరించుకొంది. 

ఆర్యజాతుల్లో నాగరికత ఒకస్థాయికి చేరింతర్వాత మృతులకు దహనం 

వపచారంలో ఉండేది. కానీ సెమైట్ జాతుల్లో ఖననం నూతమే ఉండేది. లాంఛ 
నంగా ధాతుగర్భాలకు వూజాపునస్కా_రాలు చేసినట్టుగా, కం ఖననస్టలంలో 

కూడా కట్టడాలు కట్టి పూజించే ఆచారం ఆ జాతుల్లో పుట్టింది. ఇవే ఈజిప్టు 

ప్రాంతాల్లో పిరమిడ్లు గా ఎత్తుకు ఎదిగాయి. షత 4 సంస్కృతి వ్యాపించిన 

(పాంతాల్లో సొభాగ్యకారకుల సమాధులు ఊరి పొలిమేరల్లోనూ, గొప్పవారి 

ఇశ్ళల్లోనూ కూడా పూజామందిరాలుగా రూపొందాయి. ఆ వ్యక్తి చనిపోయిన 

చోటనే పాతిపెట్టడం, అతని పురైను అతణ్ణి పాతిన పదేశంలో నేల మీద 

ఉంచి పూజించడం వంటి అనేక రూపాలను సౌభాగ్య తంతాలుగా కాకున్నా 

పూర్వుల ఆరాధన అంటూ |గాంట్ ఆలెన్ చాలా ఉదాహరణ లిచ్చాడు. ఆయా 

దేశాల తెగల స్థాపత్య స్థాయిని బట్టి పీటి రూపాలుండేవి. 

“ఈ రకం సంప్రదాయం, విగహారాధనకు వ్యతిరేకులూ, నిర్ద్ణణ_ బహ్మో 

పాసకులూ ఆయిన మతాలవారిలో కూడా కొనసాగుతోంది. తురకలకు గోరిలే 

వూజాస్థలాలు. చ) లకు గోదిలే చర్చీలు. వీటి వివరణలు . (గాంట్ ఆలెన్ 

చాలా ఇచ్చాడు. 

కొన్ని _పాంతాల్లో దహనం చేసిన తర్వాత ఆ ధాతువుల మీద కట్టడం 
కడ్లారు. అంటే పై రెండూ కలిసిన పద్దతి అన్నమాట. 

స్టవిర జీవితం ఏర్పడగానే ఈ దై వచిహ్నాలకు అంటే వశుపాలక, 

వ్యావసాయిక సౌభాగ్య చిహ్నాలకు కూడా స్థిరరూపం ఏర్పడింది. అయితే పైన 
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వివరించిన అన్నిసౌభాగ్య తంతాలూ చేరాయి. మానవ చితాభస్మం, సకృత్తు గా 

అక్కడక్కడ సౌభాగ్య చిహ్నాలుగా మిగిలిన కపాలాలు, కండరాలు కోసి 

వెదజల్లే పద్దతికి గుర్తుగా ఛిన్నమస్తకాలూ ఇవన్నీ ఒకే ఆకారానికి వచ్చి చేరి 

నిల్బాయి. ఆయితే మన ధేశంలో ఇలాంటి సౌభాగ్య దేవతలకు దేవాలయ 

నిర్మాణం ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్పడానికి ఖచ్చితమెన ఆధారాలు లేవు. 

మొహంజదారోలో ఇలాటి దిబ్బ ఉందంటారు. ఇంకా దాని* స్వరూపం వెల్లడి 

కాలేదు.58 

ఖారతదేశంలో సమాజం వృద్ది పొందిన మీదట ఆయా తండాల 

దేవుళ్ళు కూడా ఊఈ సౌభాగ్య దేవతల్లో భాగస్వాములయ్యారు. (ప్రధాన మూర్తి 

గుడిలో ఏదైనా చుట్టూ ఈ సౌభాగ్య చిహ్నాలన్నీ తప్పనిసరిగా చోటు చేను 

కున్నాయి.539 గుడిగా రూప నిర్మాణానికి ఏజం బౌద్ద సూపంలోనేపడింది. 

జౌద్దులు బోధివృక్షం తిన్నె కిద బుద్ద పుటల దాని మీద చ|కం, 

ఆ వృక్షం బొమ్మలు గీసిన రాళ్ళనే క్రూ లాకు తర్వాత అతని జాతక 

కథలను చి|తించే నిర్మాణాలను మహాసాంఘికులు ఆరంభించారు. వీరినే 

చైత్యకవాదులనీ మహాయానులనీ అంటారు. భారత దేశంలో దేవాలయ 

నిర్మాణానికి దారిచూపింది వీరేనని పండితుల అభిప్రాయం. 
దేవుడూ _ దేవాలయ నిర్మాణం60 ఈ రెంటిలో సౌభాగ్య తం|తాలే 

(పధానాశయంగా ఉన్నాయని ఆ తంత కాస్తాంన్ని ఇప్పటికీ భారత దేశంలో 

కొందరు గువ విద్యగా కాపాడుకుంటూ వస్తూన్నారు. ఈ తం|తం వూర్వ్వు 

కాలంలో శాస్తారిల్లో ఆరు రకాలుగా ఉండేది. శెవం, వైష్ణవం, శాక్తం, సౌరం, 

గాణాపత్యం,61 కాపాలికం. వీటిని శంకరాచార్యుడు తన సమాజానికి అనువుగా 

సంస్క_రించినట్టు (పతీతి. ఆయనకు “షణ్యత స్థాపనాచార్య' అన్న, దిరుదూ 

వచ్చిందిశ ఆయన కాలం నాటికే వజయానం అన్న బౌద్ద సౌభాగ్య తం్యతం 

కూడా |పచారంలో ఉండేది. అది (క్రమంగా శాశక్తేయంలో లీనమైంది. 

ఈ తంతాల్లో ఆన్ని టికీ కూడా త్రీ పుంసయోగం (ప్రధానం. సౌరానికి (పతే 

కంగా ర క్షతర్పణంకూడా కావాలి ._ఒకప్పుడది మి|తమతంగా చెలామణీఆ యేది. 

సౌర దీక్ష పొందగోరేవారిని నేలలో గొయ్యి తీసి అందులో కూర్చో హెశ్లు వారు, 

ఆ గోతి మీద కర్రలు పరిచి దాని మీద ఓ ఎద్దును తెచ్చి బలిచ్చేవారు. వృషభ 

రక్త స్నాతుడైన ఆ దీక్షితుడు గోతిలోంచి లేచినప్పుడు ఎరగా ఉదయార్క,. 
సారూప్యుడౌతాడని వారి విశ్వాసం. 

కాపాలికులకు చితాభస్మం ముఖ్యం. ఈ సొరతంతాలు ఒకప్పుడు 

కాక్మీరులోని “మారాండి” లో ఉండేవని ఇప్ప టికీ అక్కడున్న శిల్చాలు 
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సూచిస్తాయి. అలాగే ఒరిస్సాలోని కోణార్క. కూడా ఒకప్పటి సౌరతంత 

కేంద్రం. శ్రీకాకుళంలోని ఆర సవెల్లి ఆఅలాటిదే. 

తాం్యతిక శెవ దేవాలయం ఖజురహోలో ఉన్న “ఇండేల్ వాల్” గుడి 

ఇప్పటికీ వంగదేశంలో తాం|తిక శాక, వెష్షవ, కాపాలిక మతాలున్నాయి. 

ఒకప్పుడు కాలాముఖ శనైవంతో తాంతిక శైవం దేశంతో చాలా 

వచారంలో ఉండేది. అందుకని ఈ మతాల్ని కూడా బాగా పరిశీలిస్తే దేవుళ్ళూ _ 

దేవాలయాల నిర్మాణాలూ వాటి పుట్టుపూర్వో తరాలూ తెలుస్తాయి. 

ఈ అన్నిరకాల తం(తాల్లోనూ తంతం, మంతం, యం్యతం అనేవి 

మూడు (|పధానాంగాలు. తంత్రం సౌభాగ్యవర్దక మైన కియ. ఆందులో ముఖ్య 

మెనది స్రీ పుంసయోగం. మంతం ఆనేది ఆయా తం|తాల తాత్విక రూవం. 

అది గువ్ల విద్య కావడంవల్ల ఆఖ్రీబా రూపంలో ఉంటుంది. ఇందులో అకరా 

లకు విలువలు స్పష్టంగా తెలిసినప్పుడే లెక్క తేలినట్లు; మంతాల్లో వీజాక్షరా 

లకు తాత్వికమైన విలువ తెలిసినప్పుడే ఏటి అర్థం బోధపడుంది. మూడోది 

యం|తం. ఇది తాంతిక ప. దెవాయతనాలకూ ఒకరకమైన పథకం 

అంటే బ్లూ|పీంటు అనవచ్చు. శాక్ష యంతాళ్లో సర్వోత్రమంగా "పరిగణించేది 

శ్రీచక్రం. దీనిరూవం “బిందు (తికోణ వసుకోణ దశారయుగ్మంి _ అంటారు./ 
ఈ ఒక్క. యం|కానికి మాత మే మేరు పస్థారం ఉంది. ఆంకేఎలి వేషన్. 

మిగిలిన వాటికి లేదు. ఆంటి మిగిలిన వాటిలో చాలాభాగం బ్ఞాభాగ్యతంత ఆచ 

రణ పథకాలే కాని శాశ్వత దేవాలయ పధకాలుకాకపోవచ్చును. ఈ శ్రీచకంలో 

కేంద్రకం బిందు |తికోణాలు. ఇవి తొమ్మిదుంటాయి. అంటే ఇవి మళ్ళీ 

ప్రీపుంన యోగ చిహ్నాలు.62 దీనికి మేర్నువస్థారం చేసి దాని దళాలూ, 

(సెకారాలూ, అంతరాలూ కనిపించకుండా మూసేసినట్లయితే అది ఈజిప్పులోని 

పిరమిడు ఆకారంగా తేల్తుంది. పిరమిడ్ల చివర  ఆసిరిస్ కాంతి (పవే 

శానికి ఏర్పరచిన రంధం శ్రీచ్మక కేంద బిందువుగా మారుతుంది.63 
బహుళా ఆదిమ దేవాలయానికి తాం(తికులు ఏర్పరచిన పామాణిక రూపమే 

శ్రీచ|కమై ఉండవచ్చు. తాంతికులు పూజా సమయంలో ముగ్గులతో అనేక 

యం[తాబను గీస్తారు. వాటిలో సర్వతోభదం, [తికూటం వంటి పేర్రన్నో 

ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పాసాద దేవాలయ నిర్మాణాలకు వధకాలు. ఈ పేర్లూ 

పథకాలూ భోజుని సమరాంగణ న్మూూతధార [(గంధంలో చాలా వివరణాత్మ 

కంగా ఉన్నాయి. శంకరాచార్యుల కాలానికి బాగా నెలకొన్న దేవాలయ 

నిర్మాణం |1కమంగా పెరిగింది; దేవగిరి దివానూ,ధర్మ శాన్త్రకర్తాామహాపండితుడూ 

"హమ్మా దీక్నీతులు (12వ శతాబ్దం) ఈ నిర్మాణాలకు (పామాణికతను 
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ఏర్పర్చాడు. వీటికి కొన్ని మార్పులూ చేర్పులూ చేసి కాకతీయులు తెలుగునాట 

తమ సొంత పద్దతులు రూపొందించారు. 

దైవభావం ఏర్పరచుకున్న కొన్ని విషయాలను సౌభాగ్య తంతాల్లో 

భాగాలుగానే నాటి తండాలు ఆచరించాయి. వివిధ తం|తాలను ఒకే దశలోనూ, 

ఒకే ఆకారంలోనూ కూడా ఊహించారు. ఆ సౌభాగ్య తంత శకేందంగా దైవ 

భావానికి స్థిర రూపం ఇచ్చారు. అలా ఇచ్చిన సిర్మాణరూపాలు భారతదేశంలో 

భిన్న దశల్లో, వివిధ మతాల్లో నూ చాలావరకూ సామ్యాలతోనే ఊన్నాయి. 

అవస్ని కలిసే నేటి దేవాలయ నిర్మాణ రూపాన్ని సంతరించుకున్నాయి. 

ఆరుబయలు గుళ్ళనుండి దేవాలయ నిర్మాణం వరకూ సాగిన చరితం సంచి 

పంగా ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. 

పురోహితుల ఆవీర్యా వకారణం 

ఆన్న వృద్దికోసం అన్న పుష్కలాన్ని ఒక దశలో మానవులు అభిన 

యిం చేవారు. దీన్ని మిమాటిక్ మాజిక్ అనవచ్చు. దీన్ని తెలుగుతో అభినయ 

తంత9ంగా పరిగణిద్దాం. జంతువృద్దికీ, పంటల వృద్దికీ ఇలా అభినయోత్స 

వాలు జరుపుకునేవారు. సమాజం పెరిగిన కొద్ది ఈ తం|తాలను గుర్తుంచుకునే 

బాధ్యత కొందరికి పంచారు. ఆ ఉత్సవాల సమయంలో తండా మొతం 

ఇతడి నేతృత్వంలో సాగేది. ఈ వ్యక్తికి మానవశాస్త్రజ్ఞులు వెద్యుడసీ, 

మాంతికుడసీ (మాజీ, మాగ) 64 పురోహితుడసీ (ప్రీస్ట్) రకరకాల పేర్షు 
పెట్టారు. 65 పురోహిత శద్దాన్నే ఇక ముందు వాడుకోవడం మంచిది. 

ఇందులోనే, మిగిలిన రెండు పదాలకున్న స్వభావాలూ ఇమిడి ఉన్నాయి, 

తండాలో ఒక వ్య క్తినిష్టమైన ఈ పౌరోహిత్యం కొన్ని తండాలుకల్సి 

గణంగా మారినప్పుడు |వధాన తండా ముతానికే ఈ పురోహిత (పతివత్తి 

ఏర్పడేది. ఆప్పుడు గణంలో వృత్తివిభజన తండాల వారీగా జరిగేది. దీనికి 

చరిత నిండా మనకెన్నో ఉదాహరణలు కనిపిస్తాయి. ఆసియా మెనర్లో 

[ఫిగియన్స్ (భృగువులు) పంధాన పాతం వహించారు. చరిత 9కు తెల్సిన 

"పెద్ద భృగుచకర్తివ ర గోర్డాన్, అతడి కొడుకు పట్టిందల్లా బంగారం చెయ్య 
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గల మైదాన్. ఈ భృగువులకు పురోహితులు ఆంగిరులు. గోర్డాన్ తమ 

పురోహితుల పేరు మీద రాజధాని నిర్మించాడు. దాన్నే *అంగిరి అన్నారు. 

ఆదే కాలక9ిమాన “అంకారిగా మారింది. ఇప్పుడది టర్కీలో పిధాన 

పట్టణం. చీన్ని ఆసియా మైనర్ చరిితకారులు శాననాధారాలతో తెలునుకు 

న్నారు. మన పురాణాలు కూడా మొదట అగ్నిని కనుగొన్న వారిని అంగిరు 

లని చెప్తాయి. ఆ |వత్యేకత వల్లనే అనేక తండాలు వీళ్ళను పురోహితులుగా 

అంగీకరించాయి. 

మానవ జాతిలో పురోహిత ఆవిర్భావం ఇలా జరిగింది. అప్పటికింకా 

దేవుడూ, దైవ భావం అంకురించనేలేదు. అప్పటి అనుభవాన్నిబటభ్రి ముందు 

దేవుడు, ఆ తర్వాత పురోహితుడని ఊహి స్తే అనేక సమస్యలకు పరిష్కారాలు 

దొరకవు. దొరికినా సహేతుకంగా కనిపించవు. 

తొలి రోజుల్లో పురోహితుడే తండా నేత. అంటే రాజు, పురోహితుడూ 

ఒకరేనన్న మాట. సమాజం వర్ష సమాజంగా మారుతున్న తాలి దశల్లో ఈజిప్టు, 

సుమేరియా, అసీరియా, (గీకు దేశాలలో ఈ పురోహిత రాజులే (ప్రీస్ట్ కింగ్స్) 
ఉండేవారు. సమాజం ఈ దశకు చేరుకోడానికి చాలాకాలం పట్టింది. 

పురోహితుడి బాధ్యత ఆహారాన్ని పుష్కలంగా పెంచేందుకు అభినయ 

తంతాన్ని నిర్వహించడం. ఈ బాధ్యతా నిర్వహణలో అతడికి ఇత రులకన్నా 

ఎక్కు_వ విజ్ఞానం అవసరాన్నిబటి ఆలవడింది. మొదట్లో ఆహారానికి వనికి 

వచ్చే అలవాట్లు, ఓషధుల విజ్ఞానం వంటి విద్యలు అతనికి అవగతం కాగానే, 

అతడికి పురోహిత పాతతోపాలటు విద్వాంస లేక వెద్య పా కూడా 

తోడయ్యింది. వేట సమయంలో తగిలిన గాయాలకు కట్టుకట్టడం, రక్త 

(సావాన్ని ఆపడం, మాను పట్టడానికి ఆకూ అలంతో కట్టు కట్టడం ఆతడి బాధ్య 

తగా మారింది. ఈ దశలోనే మానవుడికి జనన మరణ చక్రం తెల్సింది. 

ఆహారంలో ఉన్న జంతువు చావే అతడి పుష్టికి కారణం అనుకున్నాడు. 

ఒక్కా. క్క- సమయంలో గాయాలు మాననప్పుడు, నలత లొచ్చినప్పుడు, కార 

ణాలను వెదికే బాధ్యత కూడా పురోహితుడికే వచ్చింది. జ్వరం ముమ్మరంగా 

ఉన్నప్పుడు సంధి_పైలాపన సహజం. సౌభాగ్య తంతాలు తప్ప మరే ఉత్స 

 వాలూ కార్యక లాపాలూ ఎరగని అతడు సంధి దశలో వాటిని గురించే పలవ 

రించేవాడు. అభినయ తంతంలో ముఖ్యాంశం వశ నడవడిక, అరుపులూ, 

కనుక సంధి (పేలాపన కూడా ఆలాగే ఉంటుంది. ఆ కాలంలో సామాన్యునిక్షి 

వచ్చె ఈ అభినయ కొశలం పురోహితుని అభినయ కొౌశలంతో అడిగిన (ప్రశ్న 

ఇకు అలాగే జవాబు చెప్తుంది. తమకు ఆహారంగా ఉన్న వళవుల చేతనం 
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అతనిలో |పవేశించి ఈ పని చేయిస్తున్నదన్న అనుమానం వాళ్ళకు కలిగింది. 

కనిపించని ఆ చేతనాన్ని ఎలా ఆదుపులో సెట్టాలో తోచక భయం కల్నింది. ఆ 

భయంనుంచే దైవభావం అంకురించింది. |పకృతిని కాసిస్తున్నాననుకున్న 

పురోహితుడి [భమకు చ్యుతి కలిగింది. ఈ చేతనమీద వాల్లభ్యం పొందడానికి 
యత్నాలు ఇక ఆరంభమయ్యాయి. 

ఆహారంకోసనం జంతువును చం పేముందు “మా పుష్టికోసం, మా సంతా 

నాల అభివృద్ది కోసం మాతమె నిన్ను చంపుతున్నాముసుమా'_ఆని ఆ జంతు 

వుతోచెప్పి తానుతిని ఆ చేతనను తాను పొందానని పురోహితుడు భావించుకోవడం 

ఆరంభించాడు. తండా అందరి పక్షాన కొంత తాను తినడం పురోహితుడు 

నేర్చుకున్నాడు. ఆ జంతు చేతన అతనిలో ఆవహించిందని అనుకున్నాడు. 

ఆతడి అనుమతి లేకుండా, పురోహితుడి ద్వారా కాకుండా తండాలోని జంతు 

వులను చంపినా, తిన్నా వాటి చేతనలు తిన్న వాళ్ళనూ, తండా వాళ్ళనూ 

కాధించగలవన్న నమ్మకం కలిగించాడు. భయం కలిగించాడు. ఆంటే తన 

కున్న పరిమిత జ్ఞానం వల్ల కలిగిన భయాన్ని, తండాకు ద త్రంచేసి ఆ విధంగా 

తాను ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పుంజుకున్నాడు. సామాన్యుల కంటికి అందని చేతన 

[వాతం ఒకటి ఉందనీ దానిమీద వాల్లభ్యం ఒక్క- పురోహితుడిదేనన్న నమ్మకం 

మొదలై ౦ది. అంటే అంతవరకూ తండాలో సాముదాయకంగా ఉన్న విజ్ఞానం 

విశ్వాసం ఇప్పుడు ఒక్క- వ్యక్తి నిష్టమెంది. ఆంతవరకూ తమతో సమానుడూ, 

తమళో ఒకడుగా ఉన్న పురోహితుడు ఆసమానుడూ విశిషుడూ అయ్యాడు. 66 

పురోహితుని అనుమతీ, తంతమూ లేకుండా అలవారైన జంతువులను తినడం 

తప్పన్న భావం తండాలో కలిగింది. ఈ విధంగా మానవ జాతిలో మొదటి 

సారిగా టాబూ అంటే తప్పు |పవేశించింది. దీని చుట్టూ [క్రమేణా భయమూ _ 

భక్తీ అలుముకున్నాయి. 

ఈ భావం తమకు ఆహారంగా పనికొచ్చే జంతువు చుట్టూ ఏర్పరచు 

కున్నారు. ఆ జంతువే తమకు ఆడది పురుషుడనుకున్నారు. తమ బాధలను 

దానికి విన్నవించుకోవాలరటే ఈ పురోహితుడి ద్వారానే జరగాలని నమ్మారు. 
ఆ జంతువులనే చోపెం అన్నారు. వీటి స్థావర చిహ్నాలనే ధ్వజాలుగా పెట్టు 

కున్నారు. ఈవిధంగా కనిపించని చేతనమీద వాల్లభ్యం పొందిన పురోహితుడు- 

మాం(తికుడూ, తాం[(తికువంం కూడా అయ్యాడు. పురోహితుడు మాంతికుడుగా 

మారడం దైవ భావం అంకురించడం ఒకే కాలంలో జిగి ఉంటుంది. భయ 

ఫీతులనుం డే దైవభావం వచ్చింది కనుక రాగద్వేషాలు కూడా దాసి చుట్టూ 

చేరాయి. ఒకనాడు ఈజిప్టువారికి వారి టోటెం - ఆతి పసితమైన దైవ భావంగా 
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ఉండే పండి.67 తర్వాతి కాలంలో అదే ద్వేషానికి గురికావడం చూడగలం. 

దెవభావంతో భక్తితో తాకకుండా ఉన్న వస్తువు, |[కమంగా ఏహ్యభావంతో 

ద్వేషంతో 'తాకరాని వస్తువుగా పరిణమిస్తుంది. 
సమాజ పరిణామ ([కమంలో అన్న సంగహ దశ నుండి అన్న ఉత్పా 

దన దశకు చేరుకున్నాడు నరుడు. అప్పటికి సమాజంలో వ్యవసాయ, పశు 

పాలక, మ్మిశమ దశలు వచ్చాయి. 

సమాజం స్టిర పడడంతో టోపెంకూ పంటకూ స్థావరాలు అవసర 

మయ్యాయి. పురోహితుడు దైవ |పతినిధి కానీ, దైవం కాడు, సంపద కోసం 

కట్టిన శాలలే పెరిగి, దానితోపాటు టోటెం ఆకారాలూ అంటే దైవవరిమాణాలూ 

పెరిగాయి. అంతవరకూ -తండాలకు పురోహిత _ నేతలుగా ఉండే వీళ్లు, పురో 

హిత రాజులయ్యారు. అంతవరకూ బయలు (ప్రదేశాల్లో నిర్వహించే సౌభాగ్య 

తం|తాలను పురోహిత రాజు ఆ కట్టిన పెద్ద శాలల్లో నిర్వహించడం ఆరం 

ఇించాడు. గణ నిర్మాణ దశలో పురోపాత తండా ఆంటూ, ఉండేదని ముందే 

తెలుసుకున్నాం. అలాటి తండాలోని వ్యకులందరూ ఈ శాలల్లో పురోహితు 

లయ్యారు. అదో వర్గం అయింది.68 దైవ భావం కల్పించడానికి సామాన్యం గా 

ఉన్న సౌభాగ్య తం్యతాలను విసరించి సంక్షిష్టతను ఆపాదించారు. ఇవే నాటి 

గుళ్ళు. ఏటిల్లో "పెంపొందిన సైభాగ్య వర్ణక (క్రియల కధలు _ వాటి తీరులనూ 

ఈ జిప్పు |గీకు, సుమేరియా, అసీరియా దేశాల చర్మితలు బాగా వివరిస్తాయి. 

ఈ సౌభాగ్య వర్ణనానికి ఉపయోగించిన చిహ్నాలనూ వాటి భావాలనూ 

దేవాలయ నిర్మాణంతోపాటు పరిశీలించడం అవసరం. 

[పపంచంలో సౌభాగ్య చిహ్నాలూ - ఆరాధనలూ 

ఆది భూసంబంధం కానీ, త్రీ సంబంధం కానీ పెంపొందించే లక్షణం 
ఉన్న పతి దాన్నీ సౌభాగ్యవర్ద నంగా మానవుడు ఆరాధనా భావంతో 

చూశాడు. తనుతినే ఆహార పుష్టికువయోగవడే వస్తువెతే దాని చుట్టూ తంతాన్ని 

ఏర్పరచుకున్నాడు. (పకృతిలో కనిపించే పతిదాన్నీ ఆశ్చర్యంతోఆరాధించాడని 

అందరూ ఆనవచ్చు కానీ అసలు విషయం సౌభాగ్యవర్భక దృష్టి. చం[దుడుకానీ, 
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నూర్యుడు కానీ, 69 నిప్పు, నీరూ70 జంతువులూ అన్నిటికీ తనలాంటి ఆకార 

గుణవిశేషాలనే ఊహించుకున్నాడు. అవన్నీ తమ తండాల మధ్య కలసి 

మెలసి తిరుగుతూంటాయనే విశ్వసించాడు. తన కళ్ళముందర వృద్ది పొందే 

(వతి చెట్టూ చేమనూ, ఆకూ ఆలాన్నీ వృద్ది పొందించడానికి ఉపయోగపడే 

వస్తువులుగానే స్వీకరించాడు. 
పశుపాలకులు మొదట్లో సరస్వతీనదీతీరంలో ఉన్నకాలంలో ఆ నీరు 

తమకు వ్యవసాయాన్ని నేర్పుడాన్ని చూశారు. ఆహారం అన్నివేళలా ఉండే 

ఆవకాశం ఈ సీటివల్ల కలగడం గమనించారు. ఒక కొత్త నాగరికత ఆ నీటి 

వల్లే' అబ్బిందసీ భావించారు. అందుకే ఆ సరస్యతీనదిని తమలాంటి మానవిగా 

ఊహించారు. ఆ నీటిలో కనిపించిన అంశాలన్నీ ఆమెకు అంగాలుగా చేశారు. 

ఆ తీరాన్నే ఈ కొత్త విద్య తమకు సం[క్రమించిందని ఆ సరస్వతిని విద్యకు 

దేవతగా తలచారు. నీటిలో తామర చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది. అందుకు 

ఆ పువ్వునూ ఆమెకు జత చేశారు. నీటిలో తిరిగ హంసలను వాహనం చేశారు. 

నీటి గలగల భావాన్ని సంగీతంగా భావించి ఆమె చేతిలో వాయిద్యం ఉంచారు. 

“సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ' అన్న భావంతో సౌభాగ్యవర్గన 

దేవతగా మలిచారు. 

ఈ తామర పద్యం బౌద్దుల కాలంలో కూడా సౌభాగ్యవర్థక చిహ్నంగా 

బాగా (పచారంలో ఉంది. కనుక నాటి మానవుడు తన జీవితయా తలో అడు 

గడుగునా తనకు కనిపించిన వాటిని సౌభాగ్య వర్ణన దృష్టితోనే చూశాడు. 

తన పూర్వీకులను బూడిద రూపంలో పొలాల్లో చల్చినా, పురెలను ఇంట్లో 

పెట్టుకుని ఆరాధించినా ఈ భావంతోనే చేశాడు. ఇది చైనాలో చాలా ముమ్మ 

రంగా ఉండేది. కాంటన్ నగరంలో 500 దేవతలున ఒక పెద ష్లార్థనా 

మందిరం ఉంది" అవన్న్ వాళ్ళ పూర్వీకుల |పతిమలే.?1 ఇదే జపాన్లో 
కదా నామర్యంతాజాందదాటామరుణంత రాముడికి అతని వూర్వీకు 
లందరి (పతిమలనూ చూపడం సూర్యుడి వారసులని వివరించడం దీన్నే 

సూచిస్తుంది. 

అలాగే గణనాయకులనూ, తండా మాతలనూ పూజించడంలో కూడా 

ఈ భావమే ఉంది. గణపతి రూపకల్పనలో ఈ సౌభాగ్యవర్ణనాంశాలే గోచ 

రిసాయి. పెద్ద కడుపుండడం పుష్టివర్గక సూచకం. ఆఫాొాడైట్ బొమ్మలూ 

ఆలాగే ఉండేవి. సిద్ది, బుద్ది అనే స్ర్రీలను ఆతనితో జతచేర్చడం తమ 

కోరికలు సిద్దించడానికి సౌభాగ్య వృద్దిని కలగించడానికే. ఏనికి శ్రీధరమూర్తి 

రాసిన “గణపతి అన్న (గంధంలో కూడా తార్కాణం చిరుకుతుంది. సంట 
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కుప్ప వినాయకుడి ఆకారమనీ, కింద ఎలుక వాహనం వాటిని నాశనం చేసే 

అంశాలనీ, అందుకే దాన్ని అధిరోహించి ఆ నష్టాలను దాటుకోడం సూచి 

స్తోందసీ ఆంటాడు.?? ఊహ సమంజసంగానే కనిపిస్తుంది. వీటన్నిటినీ మించి 

దేష్మీపసాడ్ ఛటోపాధ్యాయ గణాలనూ, గణాధివతినీ వివరిస్తూ చేసిన ఆంశాలు 

చాలా నమర్థనీయాలు.73 

ఇక చెట్టు చేమలు గురించి ఆలోచిస్తే ఆనాడు కాయలు కాసే (పతి 

చెట్టునూ స్రీగా భావించారు. జర్మనీలో ఆడపిల్లను “బాప్టిజం” లోకి తెసే “ఆపిల్” 

చెట్టుసీ, బాలుడికి బాప్టిజం ఇస్తే “పియర్” చెట్టునీ పాతుతారు. పియర్ మగ 

చెట్టనీ ఆపిల్ ఆడ చెట్టనీ భావించేవారు .?74 “మాడక్” చెట్టును చాలా ఎక్కు_వ 

సౌభాగ్యవర్ధకంగా తలచేవారు.?5 

భారత దేశంతో రావి, వెప వంటి చెట్టు ఇలాటి భావంతోనే పూజ 

లందుకున్నాయి. తెలుగునాట |పధానంగా “కందగడ్డ "కు చాలా |పాధాన్యం 

ఉంది. న్రీల నోములలో దీనికి గొప్పస్టానం ఉంది. కందగడ్డ ఒక పిలక 

నాటితే అతి తక్కు_వ కాలంలోనే అనేక పిలకలు "పెడ్తుంది. తమ జీవితం 

ఆలాగే వృద్ధి కావాలన్న భావమే ఈ నోములో ఇమిడి ఉంది. దీన్ని 

కొందరు మహాపితృ ఆమావాస్యనాడు చేస్తారు. 

ఇంతకుముందే వృషభ జననాంగానికి, చి జననాంగానికి పూజలు 
జరుగుతుంటాయన్న అంశం గమనించాం. ఇప్పటికి గామాలలో నిస్సంతులెన 

వారి ఇళ్ళ ముందర కొయ్యతో చేసిన వృషభ జననాంగం పాతి ఉండడం 

చూస్తుంటాం. ఈ తంతును ఆబోతును వెయ్యడం ఆంటారు. ఇది ఒకరకమైన 

అనుకంపన తర్మతంగా వరిగణించవచ్చు.76 ఆలాగే స్రీ యోనిని వూజించడం 

ఈ ఆకారంలో వస్తువులను ఆరాధనా సందర్భంగా ఉపయోగించడం. వీటిని 

ధర్మారావు అలంపురం వ్మిగహం, ఇంటిలో దీపపు సెమ్మాల ఉదాహరణలతో 
చక్కగా సమర్థించాడు. 

_పాచీనకాలంలో ఈచిహ్నాలన్ని పురుష స్రీ జననేంద్రియ రూపాలల్లోనే 
ఉంచి మానవులు సౌభాగ్య వర్ధనానికి ఆరాధించేవారు. ఆనాడు నగర సలి 

మేరలలో లింగరూపంలో రాళ్ళను "పెట్టేవారు. 77 అలాగె మృతుల గోరీల 
మీద లింగరూపంలో రాళ్లను పెళ్టేవారు. ప్టిన మెన్ హర్ 7₹8లనేవాళ్ళు. ఇవే 
[కమంగా స్గూపాలుగా, ems ఆవిర్భవించిన విషయం చూశాం. 

ఆఫికాలో “బుక్ మెన్'లు, రెండు రాణ్ల, మధ్య ర్ చెట్టూ ఉండేదాన్ని 

పూజిస్తారు. వాళ్ళ భావంలో అవి సౌభాగ్యవర్షక చిహ్నాలు, 79 దీన్ని చాలా 
విపులంగా ఓ. ఏ. వాల్ తన (గంధంలో వివరించాడు. 
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ఈ భావమే లింగవపూజగా |పవంచమంతటా వ్యాపి చెందింది, 

ఈజిప్టులో సేధీ వూజ పురుషజననాంగం బాగా పెద్దగా ఉండే విగహాన్ని 

వూజించడంగా జరుగుతుంది. రోములో బచ్చూస్ ఆనేదేవతను లింగారాధనగా 

చేస్తారు. ఇతడు నూర్యదేవుడు. డిసెంబరు 25తో ఇతనికి సంబంధం ఉంది. 

ఆ నాడే ఈ పండుగ జరుగుతుంది. ఫ్రా రెన్స్ గాలరీలో (బహ్మాండమైన పురుష 

జననాంగం సింహంమీద నిలబెట్టి ఉంటుంది. దాన్ని అందరూ పూజిస్తారు. 

ఇది సూర్యాంశగా వారు నమ్ముతారు. 

రచయిత ఎవరో తెలియని పర్షియన్ గంధం ఒక దానితో 

1పియాపస్ను గూర్చి చాలా రాసి ఉంది. ఇతడిని వృప్రియస్ ఆని అంటారు, 

లింగాన్ని వ్మృపియస్గా భావించి పూజిస్తారు. చాలా గుళ్ళుకట్టారు. కొన్నిచోట్ల 
చాలా పెద్ద జననాంగాలు పెట్టారు. కొన్ని చోట్ల పెద్ద రాళ్ళను పెట్టారు. 

మొతానికి పురుమల వృద్దిచే సే శ కికలవాడుగా వూజించేవారు. అలాగే 

శ్రీల వృద్దిని ఐసిస్ జననాంగంగా (త్రీ) పూజిస్తారు. వాళ్ళ వాళ్లకున్న రోగాలు 

పోతాయన్న నమ్మకంతో పూజిస్తారు. : ఇవన్నీ స్రీ సౌభాగ్య తం తా లేనని 

స్కాట్ అంటాడు.80. స్రాంటో తెగలో కన్యలు ఈ _సియావస్ జననాంగంతో 

కన్నెరికం చేనుకొవాలన్న ఆచారం ఉంది. సెయింట్ ఆగ స్టన్ ఒకచోట 

రాస్తూ మ్యూటినస్ అనే జననాంగం మీద నూతన వధువు కూర్చోవాలి. 

అంటే కన్నెరికం ఆతడు చేసినట్లు భావిస్తారు. కుటుంబం వృద్ధి కాగలదన్న 

నమ్మకం వారి కుండేది. 

శ్రీ సౌభాగ్యం కోసం ఆడవాళ్ళు ఎన్నిపనులన్నా  చేస్తుండేవారని 

వెస్తాఫప్ అంటాడు. లింగాకారం రాళ్ళను పెకిన్లో బుద్ద విగహానికి 

దానం చేస్తారు. కొందరు ముస్లిం స్రీలు ఒక సాధువుది కానీ, మూర్భుడిది కానీ 

జననాంగాన్ని ముద్దు పెట్టుకోవడం కూడా ఉంది. కొ1 

ప్రే జననాంగాల వూజ, వాటిని గుళ్లలోనూ, (ప్రధాన ద్వారాల 

దగ్గర ఉంచడం అన్న ఆచారం అనేక (పదేశాల్లో ఉందని _పెనేనైట్ తన 

(గంధంలో చాలా ఉదాహరణలిచ్చాడు. ఐరండ్, టిప్ప లేరే, కౌంటికావన్, 

ణజాలినా హెండ్ కాజిల్, వైట్ ఐలెండ్. వెస్ట్మీత్ లలో ఆన్ని చర్చిల్లో నూ ఇదె 

ఉంది. అసహ్యం, జుగుప్స కలిగించే రీతిలో ప్రీ జననాంగం అక్కడ ఉంది. 

ఐర్హండ్లో అనేక రాళ్ళున్నాయి. ఆ రాళ్ళల్లో నారంగాలుంటాయి. అలాటి 

రాళ్ళలో క్రాక్ డెగ్మైన్ ఒకటి. ఇది ఆర్ట్ మోర్ బేలో ఉంది. యువతీ యువకులు 

ఈ రాతి సొరంగం గుండా వెళ్ళే ఆచారం ఉంది. ఆలా వె శే వాళ్ళ జననాంగా 

లకు పుప్పి కలుగుతుందన్న నమ్మకం వారిలో ఉంది.62 
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(పియావస్ పండుగ యూరప్పలో అంతటా జరుగుతుంది. తస్రీలందరూ 

ఈ |పియాపస్ జననాంగాన్ని పూజించడం, వీధుల్లో ఊరేగింపులు జరపడం 

చేసారు. ఇదంతా తమ సౌభాగ్యం కోసమన్న భావన వారిలో ఉఊంది.83 

(ఫాన్స్లో ఒక సాధురూపంలో ఉన్న శిల లింగాన్ని పిల్లలు లేని తల్హులు కౌగి 

లించుకోడం. అన్న ఆచారం ఉంది. బోగ్ష్డిదియో అన్న వూళ్ళో ఎస్. గురిలిచో 

అన్న సాధు, స్రీలకు పిల్లలను కలిస్తాడన్న నమ్మకం ఉంది. అక్కడున్న 

వి(గహం మీద స్రీలు పడుకుంటారు. శిల్ప జననాంగాన్ని పీజితో కడిగి ఆ 

సీరు తాగుతారు, నేపుల్స్లో లింగం ఊరేగింపు కెద్ద ఎత్తున స్రీలు నిర్వహి 

సారు. అక్క_డే ఇజర్నియా నగరంలో పిల్లలకోసం శ్రీలు పురుషజననాంగాలను 

మెనంతోనూ, ఇతరలోహాలతోనూ చేసిన వాటిని |పియాపస్ దేవుడికి 
కానుకలుగా సమర్పిస్తారు. అక్కడి లింగాకారంలో ఉన్న దేవుడికి నూనెతో 

అభిషేకం చేసి దాన్ని తమ మర్మావయవాలకు రాసుకుంటారు. ఇవన్నీ ఆతి 

(పాచీనకాలం నాటి కథలు కావు. విలియం హామిల్బన్ 30. 12. 1781 $ 

నేపుల్ మంతిగావుంటూ, జోసెఫ్ బాంక్ అన్న ఆధికారికి రాసిన ఉ తరంలోని 

విశేషాలు. 

ఇప్పటికీ మన దేశంలో గుళ్ళలోకి వెళ్ళి పసాదం తీసుకోవడం, తీర్దం 

తాగడం అడుగున ఈ భావం కూడా ఉండి ఉండవచ్చు. అయితే ప్రధానంగా 

కనిపించేది ఆ దేవుడి మాంసంగా (పసాదాన్ని, రక్షంగా తీర్ధాన్ని తాగడం.గా 

మిగిలి ఉందనడంలోనే సహేతుకత్యం కనిపిసుంది. ఆ దేవునిశ కి 

సామర్థ్యాలు మనకూ వచ్చి సౌభాగ్యవర్దన కారకాలు అవుతాయన్న విశ్వానమే 

అది. 

ఇంతవరకూ సౌభాగ్యవర్థక మని భావించిన వస్తువులనూ, స్రీ, పురుష 
జననాంగాల పూజనూ వివరించడం జరిగింది. అలాగే సొభాగ్యవర్ణక 

చిహ్నాలు కూడా [పపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఇవి అన్ని మతా 

ల్లోనూ కనిపిస్తూండటం గమనార్హం. 

ప్రీ శరీరంలో [పధాన భాగాలై న స్తనాలు, జననాంగం రూపం చిహ్నా 

లుగా మారడం చూడవచ్చు. మనదేవతలందరికీ పీన _సనాలున్నట్టు చూపడం 

సౌభాగ్యవర్థక భావ |పబోధమే.84 ఆలాగే 

es Se YY © 
స్తనం, యానులకు. రూపాలు, ప్రపంచంలో ఆడవాళ్ళ (వతా అతోక్టమూన్, కోమా, 

ఐసిస్, సిబెలీ, ఇస్తార్, ఆష్టారై, ఆష్టారెత్, డయానా, ((ఫెయా, జ్ఞ జలాంటి ఎక త్రీ 

దేవతామూర్తులను గానీ, వాటి. . స్థానంలో పెన వివదించిన = "కాన్సీ 
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వూజిస్తూంటారు. సి_ధియన్లు తమ “తదితీ దేవతనూ ఇతర శ్రీ దేవతా 

రాధకులు సామాన్యంగా [తికోణాన్ని, వర్తులాకారాన్నే వాటి చిహ్నాలుగా 

తీసుకుంటారు. _టటాయులో స్కిలెమాన్ అన్న శాస్రుజ్ఞాడికి ఒక దేవతా శల 

దొరికింది. ఆందులో స్రీ యోని భాగం చాలా స్పష్టంగా ఉండి మిగిలినవి 

ఆకారంగా మ్మాతమే ఉన్నాయి. ఆలాగే దక్షిణ యూరప్లో (చోగ్లోడెట్స్ 

గుహల్లో గీసిన బొమ్మల్లో కూడా ఇలాటి చిహ్నాలే కనిపించాయి. ఇవి లతి౦వేల 

సంవత్సరాల నాటివని శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా. మాన్స్ వెనెరిస్గా (పనిద్ధి కెక్కి.న 

ఈ తికోణం ఈజిప్టులో పవితత, పరిశుద్దత, కన్యాత్యం, సత్యాలకు 

(పతీకగా వాడారు, ఈజిప్టులో నెప్తే దేవతల చేతుల్లో ఒక కర, దాని చివర 

స్తనాకార రూపంలో ఉన్న గుర్తులు ఉంటాయి. అన్ని దేవాలయ శిల్పాల్లో నూ 

ఈ గుర్తులు అక్కడ అధికం. మెక్సికో _పాంతాల్లో పొలాల్లో సౌభాగ్యవర్థన 

చిహ్నంగా దీన్ని పెడారు. ఇదే బహుశా భారత 

దేశంలో Y పంగనామం ఆకారం ధరించి ఉండ క 

వచ్చు. తా ఈజిప్టు దేవాలయాల్లో జరిగే సౌభాగ్య 

తం|తాల్లోఒక వాద్యాన్ని వాడతారు. దీనర్శం తాళ మేసిన 

యోని ఆంటే ఇనవకచ్చడంతో యోని ఆకారం. |బహ్మచర్యానికి గుర్తు. 
ఐసిస్ దేవత చేతిలో ఇదే గుర్తు ఉంటుంది. 

(గ్రీకు, రోముల భావంలో ఓషియానస్ తండ్రి; భూమి తల్లి; నదులు 
పిల్లలు; గుహలు, గుబుర్లు తల్లి కడుపు; ఆర్బ్చిలు, గుహలకు గోరిలకు |పవేశ 

మార్గాలు మొదలైనవస్ని స్త్రీ జననాంగాలు. ఆసియా పౌరాణిక భావ 

నలో దేవాలయం కింది వెడల్పూ గుం్యడమైన భాగాలు స్రీ జననాంగాలనీ 

పొడవుగా ఉన్నశిఖరాలు పురుషజననాంగాలన్న విషయం కనిపిస్తుంది. ఆలాగే 

“ఆర్క్ ల ఆకారాలస్నీ యోని భావ రూపాలన్న విషయం విశ్వవ్యాప 

దేవాలయ నిర్మాణాలు చూ స్తే తెలుస్తుంది,85 

కొన్ని చర్చిల్లో యోని రూపంలో ద్వారాలూ, కిటికీలూ ఊంటూం 
టాయి .కిక అలాగే రాళ్ళు కూడా ఉంటాయి. వాటిల్లో దూరి పోవడం అంటే 

పునర్ణన్మగా భావించే ఆచారం అన్ని దేశాల్లోనూ ఉంది. గుతికొండ బిల 

(పవేశం ఇలాంటిదే కావచ్చు. గోగర్భం ఈ భావంతోనే ఉండి ఉండవచ్చు. 

ముత్యపు చిప్పలు, శంఖాలు కూడా స్రీ జననాంగ చిహ్నాలే- (పాచీన వీనస్ 

బొమ్ములఫ్నీ ఈ ఆలిచిప్పలతో కలిసి ఉండడం ఈ ఖావాన్నే తెలియచేస్తుంది. 

కె) సవుల ఆరాధనలో చేపకు ప్రాధాన్యం ఉంది. ఎందుకంటే (గీకు భాషలో 

చేపకున్న పేరులోని అక్షరాలు జీనస్ క్రైస్ట్, సన్ ఆఫ్ గాడ్, ది సేవియడ్ 
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అనే వాటి మొదటి అక్షరాల (కమంలో ఉంటాయి. [ప్రాచీన షీబా దేశంలో 

దేవాలయాల కింది నిర్మాణం యోని ఆకారంలో ఉంటుంది. 

బైవిల్లో (పాత నిబంధన లింగ పూజకి సంబంధించిన ఉదాహ 

రణలు చాలా కనిపిసాయి. జరమయ్య ఈ పూజను నిరసిస్తూ అనేక విధాల 

ఖండించాడు. బాల్ పియోర్ అంటే లింగాకారమైన దేవుడే. ఈ పేరు ఎలా 

వచ్చిందో చెప్తూ ఇయార్చీ ఇలా అంటాడు. “ఈ బొమ్మ ముందర మగవాళ్ళూ. 

ఆడవాళ్ళూ తమ జననేందియాలను నగ్నంగా చూపించి వూజిసారు* లూయీ 

మదో ఉదాహారణ ఇస్తూ బాల్ వ్మిగహం ముందు స్రీ పురుషులు చాలా ఆస 

భ్యంగా |పవర్తిస్తూంటారు. దీన్ని ఫార్ అంటారు. దీన్ని వూజారులు నిషే 
ధిస్తూ, ఆరాధకులు [డ్రాయర్లు వేసుకోవాలన్న ఆజ్ఞను జారీచేశారు, 

హీ|బూల దేవుడైన య'హే్వ్వాహ్ కూడా ఇలాంటి లింగాకారపు దేవుడే. 

జిపోరాహ్ అనేవాడు తన కొడుకును ఈ విగహం ముందు సుంతీ చేసి రక్త 

తర్పణం చేశాడు. ఈ దేవుణ్ణి “యోనిని తెరిచే వాడు' అన్న అర్హంలో పిలు 

స్తూంటారు. జోషో అనేవాడు సికేమ్ అనే స్థలంలో ఒక సంభాన్ని వూజిం 

చాడు. సాలొమన్ గిదియాన్లో ఒక రాయి పెట్టి పూజించాడు. 

జెనిసీస్ 28వ భాగంలో జాకబ్ ఒక సంభాన్ని పూజించిన కథ విపు 

లంగా ఉంది. ఆ (పదేళాన్ని బెత్ ఎల్ అన్నారు. అంటే దేవుడిల్లు అసి 
అర్థం. ఆ (ప్రదేశానికి మొదటి పేరు లజ్. అదే నేటి బెతెల్ హామ్. యహోవా 

ఈ రాళ్ళ ౩ వూజను నిరసించాడు. మోజెస్ కొత్తగా రాళ్ళని సెట్టి వూజించ 

డాన్ని నిషేధించాడు. అంటే పాత రాళ్ళ దేవుళ్ళనే పూజించాలని ఆతడి 

భావం. 

స్రీ జననాంగాల పూజ ఒక పండుగగా సిరియాలో సెజైర్స్ ఆనే తెగ 

జరుపుకుంటూంటారు. దీన్ని ౩ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ దివూంబ్ ఆంటారు. నగ్నంగా 

ఉన్న స్ర్రీలజననాంగాన్ని పులు ముద్దు పెట్టుకోవడం ఇందులో _పధానాంశం. 

ఇదే భావాన్ని (పతిబింబించే తోరణాలు, దాషార బంధాలు, కిటికీలు మెక్సి కోలో 

అనేక చర్చీలలో, ఇళ్ళలో చూడవచ్చు. ఇవన్నీ సౌభాగ్యవర్ణక కార్య|క మాల్లో 

భాగాలుగానే పరిగణిస్తూంటారు. 

కై) పవమతం ఆదిదశలో “గ్నాస్టిక్స్' అనే ఒక ఆచారాల తెగ ఉంది - 

ఒక పండుగనాడు వాళ్ళు _పధానంగా స్వేచ్చా సంగమాలాచరిస్తారు. ఈ దేవా 
లయం వాళ్ళ సౌభాగ్యవర్దక క్రియల స్థానం. వీళ్ళ గుర్తు; 
8 
డ్రై పురుష జననాంగాల చివ శిల కలయిక. ఆరు అంచుల 2 

కోణాల కలయిక. ఇందులో పెన మొనతేలిన కోణం పురుషు 

నికీ, కిందికి మొనతేలిన కోణం శ్రీకి చిహ్నం. 
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దిన్ని డేవిడ్స్ షీల్డ్ అంటారు. ఇది శిల్పంగా ఆందరూ ఇళ్ళ నిర్మాణంతో 

నిలుపుకునేవాళ్ళు. యూదుల పెళ్ళి లో కొత్త జంటల పెన కే ప్పే బట్టల మీద 

ఈ గుర్తునే కుడతారు. ఇలాంటి చిహ్నాలు భారతీయుల్లో ఆనేక మతాల యం(తా 

లోనూ, ముగ్గుల్లోనూ కూడా మనకు కనిపిస్తూంటాయి. ఆలాగే మనకు కనిపించే 

వ్రస్తిక గుర్తులు ఒక స్రీ, ఆనేక పురుషుల జననాం 

నాన్ Fr గాల 2 దీన్ని ఇశ్ళలోనూ, హూజామందిరాల 

వాడడం తరచు కనిపిస్తూంటుంచి. దీన్ని 

చాలా ఎక్కువగా ఉత్తర భారతంలో చూడగలం, 

ఇ) దీన్ని (ప్రాచీన కాలంలో కెఏ స్త సవుల ఇళ్ళమీదా, 

డా మెడలో తగిలించుకునే బిళ్ళలమీదా ముదించుకునేవారు 
ఇలాంటి చిహ్నాలు అజ్జెక్ శిధిలాల్లోనూ (యుకాటన్ - 

ప్ మధ్య ఆ మెరికా), ఉక్స్మాల్ (పాంతాల్లోనూ 

(మధ్య అ మెరిక్సా, మెక్సికోలోని ఆజైక్ గుళ్ళలోనూ కనిపించాయి. 

ఇవస్నీ ఆతి |పాచీన చార్మిత్రకావశేషోలు. వీటిని స్కా_ండినేవియాలో థోర్స్ 
హామర్లు ఆంటారు. ఈ దేవతను వాళ్ళు దంవతీ సౌభాగ్య దేవతగా ఆరా 
ధిసారు. ఐరిష్లో ఆతి [పాచీనకాలంలో దీన్ని ఆరాధనా విశేషంగా చూశారు. 

ఆది ఈ ఆకారంలో ఉండేది. దీన్నే మాల్హ్చా నెనికులు 

తమ మత యుద్దాలో ఉపయోగించారు. ఐరిష్ స. 

లన్నిట్లో ఈ గుర్తు కనిపిస్తుంది. కనుక క్రైం సవ 
C3 ఆటీ అంజి మ Ae 

మతానికి వూర్వు దశలో ఈ ఐరిష్ చిహ్నం స్వస్తిక 

రూపంగానే భావించాలి. ఫాను, ఇంగ్లండ్, జర్యనీలలో ఉండే చర్చలలో 

స్రీ, పురుష సంయోగాన్ని వివరించే అనేక శిల్పాలు మధ్య యుగాల వరకూ 

పధాన ద్వారం దగ్గర, ఇరువై పులా ఉండడం ఆచారం. దేవాలయంలోకి 

ప్రవేశించే ముందు వీటిని ఆరాధించడం తప్పనిసరి. చర్చీలలోవల ఆల్లార్ 

వ్మిగహం దగ్గరా, పైన ఉండే (పధానమైన 'డోము' నిర్మాణంలోనూ అడం? 

ఈవ్ల సంభోగ దృశ్యాలు చితీకరించడం ఓ ఆచారం. ఇలాంటి ఇకాన్స్ను 

ధ్వ్యంసంచే సే ఇక్నోక్తాస్స్ (కాంవెల్ కాలంలో బయల్లేరి చాలా వాటిని రూపు 

మాపారు. ఇలాంటిదే కామ్బాక్ కూసేడ్ (డబ్ల్యు. సి. టి. యు ఆనే మదో 
ల న్్ 

ఉద్యమం కూడా బయల్లేరి ఏటి అర్థాలు, తత్వాలు తెలియక దిగంబర కళగా 

ఖాపించి నాశనం చేశారు. మెక్సికో దేవాలయాల్లో (పతి చోటా సంభోగ 

శిల్పాలు (పత్యక్షమవుతూంటాయి, అలాగే ఈజిప్టు దేవత 'మాిలో ఉండే త్రీ 
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చిహ్నం, క్యర-ఇవి త్రీ పుంస చిహ్నాల సంయోగమని 

వివరించడం జరిగింది. ఇది క్రైస్తవ లల 

( పూజారుల చేతుల్లో |క్రక్సొ అన్సాటా, ఆర్ క్రాస్ విత్ 
ఎ హాండిల్ అన్న రూపం దాల్చింది.67* ఆంటే జీవా 

నికి ఇది గుర్తు. ఇవే భారతదేశంలో లింగం పాను 

వట్టాల ఆకారం ధరించాయి. 

“పురుషుడు, స్రీలేకుండా ఒంటరి వాడు, ప్రీ, పురుషుడు లేకుండా 

లేనేలేదు. ఇద్దరూ కలిసే అనేకులు” _ అన్న సూ క్తికి 'శిలువి చిహ్నం. 
జంతు శాస్త్రంలో: శ్రీ, పురుష చిహ్నాలు కూడా ఇవే. 

ఎ భ్ క నా 
జ. 

మేల్ ఫీ మేల్ , హ్మెప్రాడై ట్ 

ఈ, చిహ్నాలన్నీ స్తూజన్, ఈజిప్టు మాతృదేవతలందరి చేతుల్లోనూ ఉంటాయి. 

సూబన్ పురాణాల్లో మాతృదేవత ఒక పకి. పడుకున్న “పురుషుడి జన 
నాంగం మీద ఆమెఉంగరం ఉంచుతున్నట్టుండే ఆనేక శిల్పాలు అక్కడి దేవాల. 
యాల మీద కనిపిస్తూంటాయి. ఇవస్న్నె సౌభాగ్యవర్షక చిహ్నాలే. 

పాచీన రోము సంస్కృతిలో ఒక దశలో ప్రీ, పురుషుడికి బానిస. 

ప్రీలను ఇళ్ళలోనే ఉంచేవారు. కానీ ఇళ్ళలో పీళ్ళదే అధికారం. ఇళ్ళ పనుల 

నిర్వహణకు బైటకు వెళ్ళముందు వాళ్ళ భర్తలు వాళ్ళకొక ఉంగరం ఆకా 

రంలో ఉండే ముద - చిహ్నం ఇచ్చేవారు. దీనర్హం బజారు వెళ్ళడానికి 

భర్తలు అధికారం ఇవ్యడమనవచ్చు. ఇది [క్రమంగా సెళ్ళినాడిచ్చే ఆచారంగా 

పరిణమించింది, ఇది లేకుండా బజారుకెళ్ళిన ప్రీని వ్య సభిచారిణిగా నాడు పరిగ 

ణించేవారు. మధ్యయు గాల్లో ఈ పరిణయం పతా. 'పోసీరింగ్స్” ఆనడ 

ఆరంభ మైంది. దీన్ని వూజారికానీ, భర్తకాసీ ఆ సమయంలో వధువు వేలికి 

తొడుగుతారు. దీనిమీద “ములీర్ విరోసుబైక్ట్ ఏస్టో” [2 వుమన్ షల్ బి సబ్జైక్ 

య దె మాన్) అని చెక్కేవారు. ఈనాడు వాటిమీద “లవ్ ఆండ్ ఒబేయే 

ఫియర్ గాడ్ అండ్ లవ్ మీ అని చెక్కు_.తూండడం చూస్తాం. పోవు జన 

సమూహాన్ని ఉద్దేశించి _ప్రసంగిస్తూన్నప్పుడు కాలిబొటనవేలికి దీన్ని ధరిసాడుం 
పజలు దాన్ని తాకి ముద్దు "పెట్టుకోవడం ఓ ఆచారం. కనుక ఉంగరం-స్ర్రీ జన 

నాంగ చిహ్నంగా ఈనాడు అన్ని మతాల పెళ్ళిళ్ళలో ఆచారంగా ధరించడం 

ఆరంభ మైంది. 

రోములో గుళ్ళలోనే కాకుండా ఇళ్ళలోకూడా మంచివీ పెద్ద పీ సంభోగ 

చితాలనూ శిల్పాలనూ నాటి (ప్రజలు వద్చాటు చేనుకుంటుంజేవారు. ఈ 

విషయం సాంగర్ రాసిన వ్యభిచారం పుట్టువూర్వోత్తరాలనే (గం ధంలో' 

విశదీకరించాడు. 
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ఇలాంటి సౌభాగ్య చిహ్నాలు మన భారత దేశంలో కొత్తగా ఇళ్ళు 

కడ్తున్నప్పుడు దిష్టి బొమ్మల రూవంలో పెడుతుంటారు. వీటికి ఆందరికీ 

కనిపించే "పెద్ద జననాంగాన్ని ఎరగా రంగువూసి పెడారు. ఇది కేవలం ఆ 

యింటికి సౌభాగ్యం కలగాలనే. అదేవిధంగా గృహ్మపవెశ సందర్భంగా ఆవును 

ఇంట్లోకి తిప్పడం కూడా గోయూధంలాగా ఇల్లు 

“పిల్లాపాపలతో” కలకలలాడాలనే. అలాగే ఇంటి 

ముందర ఇలాటి చ్నటంతో పిట్టల జొమ్మలనూ 

“పెడారు. శుభం - లాభం - అనీ రాస్తారు. 

మధ్యలో స్వస్తిక వేస్తారు. ఇవన్నీ సౌభాగ్యవర్థ్ణక చిహ్నాలుగానే భావించాలి. 

గుళ్ళలో ఉపయోగించే గంటలు స్రీ వురుష జననాంగ సంయోగమనీ, ఆవి 

కొట్టడం ఆంటే జననకార్యం ఆగలేదన్న దాన్ని సూచించడమనే సౌభాగ్య 

వరక భావమనీ పలువురి భావం. ఈ సందర్భంలో పెనే నైట్ ఇలా 

అంటాడు. గంటలో డోము భాగం ఐసిస్ దేవతా జననాంగం. ఆలాగే మధ్యది 

ఆసిరిస్ జననాంగం. దీన్ని కొట్టడం అంటి దుష్టశక్తులను అంటే “దౌర్భాగ్య 

శకులను పారదోలడం. చర్చిల్లో వీటిని మోగించడం అంపే మనిషి, దేవుడు. 

నడుసున్నాడని వివరించడం. ఈజిప్టులో యూదు పూజారులు తమ బట్టలకు 

గంటలు కట్టుకునే ఆచారం ఉంది. ఆనాడు వాశ్ళే దేవుళ్ళు. 1పియావస్ 

గుళ్ళలో ఈ గంటలు అధికంగా కనిపిసాయి. ఈ అభ్మిపాయంతో ఫోర్హాంగ్ 88. 

కూడా ఏకీభవిస్తాడు. 89 

భారత దేశంలో జంగాలు, కాశీకావడివాళ్ళు అందరూ ఈ గంటలు 

మోగించుకుంటూ తిరగడం గమనించగలం. వీళ్ళందరూ జంగమ దేవతలూ, 

సౌభాగ్యవర్దక సా్యములూనూ. 

చైనాలో యాంగ్, యిన్ పురుష స్రీ దేవతలు. యాంగ్కన్నా 

షాంగ్ - చె (ప్రధాన దేవుడు. లింగాకారుడు షింగ్. మూ (ప్రధాన దేవత. 

ఈమెను యోని రూవంలో ఆరాధిస్తారు. ఈమె మేరీలాగా కన్యగా ఉన్నప్పుడే 

ఒక |పవక్షను కన్నది. అక్కడి [పధాన సౌభాగ్య దేవత క్వాయి - యిన్. 
ఈ మెను “యోని ఆఫ్ యోనిని, అనీ “మదర్ ఆఫ్ మదర్స్ అనీ ఆంటారు, 

ఈమెను కొందరు షాంగ్- కె భార్య అని అంటారు. ఈమెనే జపానులో కూడా 

ప్లూ జిస్తారు. జపాన్లో కునాడో దేవుణ్ణి లింగాకారంలో పూజిసారు. అలాంటిదే 

సాహే నొకామి. దీన్ని షింటోయిస్లులు, బౌద్ద లూ వూజిస్తారు. కొనెనెయి 

మ్యోజిన్ గుళ్ళమీదా, క్వాన్ _ నాన్ (వీనస్ దేవత) ఆలయాల మీదా, 
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అతి అసభ్యకరమైన శిల్పాలున్నాయి. ఇవన్నీ సౌభాగ్య చిహ్నాలుగా భావి 

స్తారు. అదేవిధంగా అసాకుసా గుళ్ళ మీదా ఉన్నాయి. షింటూగుళ్ళ శిల్పాలూ 

లోపల తంతాలూ అన్నీ సౌభాగ్యవర్దక భావాల పుట్లలే పీటిని ఇజబెల్తా 

ఎల్. బర్ట్ తన [గంధంలో బాగా వివరిస్తుంది, 90 

కః చిహ్నాలన్నీ సౌభాగ్య లక్షణ [కియలుగా గుళ్ళలో చేశారు. ఆలాటి 

శిల్పాలుగా దేవాలయాలన్ని టి మీదా చేర్చారు. దేవాలయాల నిర్మాణమే ఈ 

రింగ పూజారూపకంగా ఉండడాన్నీ గమనించవచ్చు. చర్చిలు, దేవాలయాలు, 

మసీదులు అన్నీ భూమినుండి పెకి లేచిన పురుష జననాంగాలనవచ్చు. ఈ 
గుళ్ళ కింది భాగం నిర్మాణరూపం గుండంగా శ్రీ జననాంగంగా ఉంటూ, 

క్రమంగా మధ్యలో గోపురంగా నిలవడం పురుష జననాంగ చిహ్ననిర్మాణమే. 

చాలా ఎత్తైన గోపురాలూ, చర్చలూ, మసీదులూ అన్నీ ఈ (పాచీన సౌభాగ్య 

భావాలకు |పతిరూపాలే. వీటన్నిటిలోనూ, పె భాగం గుబ్బగా ఉండి “పెకి పోను 

రోను సన్నమవడం సమానంగా కసిపిసుంది. 

భారత దేశంలో అన్ని కాలాల్లోని గుళ్ళలోనూ ఈ సౌభాగ్యవర్ణక 
శిల్పాలు కనిపిస్తాయి. చాలా (ప్రధానంగా గిరిజన 1పాంతాల గుళ్ళ ఆకారాలూ- 

శిల్పాలూ చెప్పుకోదగ్గవి. ఒరిస్పాలో గుళ్ళ నిర్మాణాలన్నీ ఈ లింగరూపంగానే 

ఉండడం కనిపిస్తుంది. తమిళనాడు (ప్రాంతాల్లో కింది భాగ నిర్మాణం విశాలం 

గానూ; ఆంటే త్రీ జననాంగ రూపంగానూ; మధ్యనుండి పెకి పోను బోను 

ఎ తయిన శిఖరాలుగానూ ఆంటే పురుష జననాంగాల రూపంగానూ వెలిసినట్టు 

చూడవచ్చు. మధ్య భాగాన్ని గర్భాలయం, గర్భగృహం అనడంకూడా దీన్నే 

సూచిస్తుంది. 91 

ఈ విధంగా విశ్వువ్యా ప్ర పంగా ఆతి పాచీన కాలం నుండి మానవుడి 

మనస్సులోని స్రీ, భూసౌభాగ్య వర్గ్షనాలకు ఆకారాలీ దేవాలయాలు. వాటికి 

(పతిరూపాలే మూర్తులు. వత్యక్షసీ భాగ్యవర్దక కార్యక్రచూలు అనాగరికం 

ఆయినప్పటి నుండీ వాటిని శిల్పాల రూపంలోనూ, చితాల రూపంలోనూ, 

అప్పుడప్పుడు జరిపే పండగల రూపాల్లోనూ మిగుల్చుకుని తృ పిపడుతున్నారు. 

భారత దేవాలయాలూ = సౌభాగ్యతం(త చిహ్నాలూ 

భారత దేశంలో దేవాలయాల చరిత ఆధునికమనే అనాలి. పశ్చిమా 

సియా, |గీకు, రోము దేశాల్లో దేవాలయాలు ఆతి (పాచీన మైనవి. బానిస సమా 
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జాలూ పట్నాలూ ఒకే కాలంలో అక్కడ ఏర్పడ్డాయి. [పత్యకమైన భయం 

తోనూ, పరోక్షమైన భఖీతితోనూ బానిసలను అదుపులో ఉంచారు. దేవుళ్ళూ 

భయంకర అధికారులుగా, గొప్ప పరిమాణంలో పెరిగారు. బానిసరాజే [వధాన 

వూజారి. వారి పధాన సౌభాగ్య దేవత పేరే పట్నానికుండేది. ఉదాహరణకు 

ఎభ్నా పేరుమీద ఏథెన్స్. తర్వాత పట్నం పేరుమీద దేవతలను పెట్టడం 

వచ్చింది. వక్చిమాసియాలో 'గిరుసు' పట్నం కటి 'నింగిరును దేవతను 

పెట్టారు. 

అస్పుటి దేవాలయాలన్నీ ప్రీమూరులవే. వ్యవసాయం పెరిగింది కనుక 

భూసౌభాగ్య తంతం జరిపే బాధ్యత రాజవపూజారి మీద ఉండేది. దేశంలో ఏ 

బాధ వచ్చినా అందుకు రాజ దౌర్భాగ్యమే కారణమని తలచేవారు.92 (ఈతి 

బాధలు). రాజవూజారుల [బతుకు క త్రి మీద సాములాగా ఉండేది. కష్టాలొచ్చి 

నవ్పడు జనం తిరగబడి పూజారిని చంపేవారు. కొత్త వూజారిని (పతిష్టించే 

వారు. చరిత నిండా వీటి ఛాయలు ఉన్నాయి. 

భూసౌభాగ్యవర్ద నానికి రాజహూజారి వాజీకరణానికి దగ్గర నంబంధా 

లుఆడేవి. అతడిలో ముసలి లక్షణాలు కనిపిస్తే తామే తాలగిపోయేవారు కాని 

నాడు, జనం బలవంతాన దింపేవారు. మన పురాణకాలంలో రాజుల యౌవరాజ 

పట్టాభి షేకాలూ, వాన్యవసానానికి వెళ్ళడాలూ పీటినే సూచిసాయి, భారతంలో 

యయాతి పూరుల కృథ దీన్నే బలపరుస్తుంది. 
అనేక దేశాల్రా రాజుట్లో ముసలి ఛాయలు కనిపించగానే చంపే ఆచారా 

లున్నాయి. (ఫేజర్ చాలా ఉదాహరణలిచ్చాడు. ఈ దశ నుండి తప్పుకోడానికి 

రాజు - పూజారి బాధ్యతలు [కమేణా వేర్వేరు వ్యక్తుల అదీనానికి వెళ్ళాయి, 

ఈజిప్టు రాజ - పురోహితు లొకరుగానే ఉన్న దశ చాలాకాలం సాగింది. 

ఇద్దరూ వేర్వేరె న కాలంలో సౌభాగ్యవర్ద కులుగా పూజారులకే ఎక్కవ 

[పాధాన్యం ఉండేది. వాజీకరణశ క్రి సన్నగిలడంతో రాజు _ పూజారుల మధ్య 

[శమ విభజన రావడమే కాదు, పూజారి కూడా ఈ చావు నుండి తప్పించుకోవ 

డానికి ఈ శ కిని ఇతరులకు బదలాయించేవాడు. 

వాజీకరణానికి ఉపయోగపడే నేఫాన్ని పెంచుకునే ఉప పూజారి వర్షం 

తయారై ౦ది. ఆతడి ఆ చిహ్నన్నే శ్రీలు సౌభాగ్య వృద్ధికోసం పూజించేవారు. 

చాల్త్యా దేశంలో ఇలాటి ఆచారం ఎక్కు వగా ఉండేది. మన దేశంలో కూడా 

అనేక పండుగ పబ్బాల్లో చః ఆచారం రకరకాల ముసుగుల కింద ఇప్పటికీ 

దర్శనమినూనే ఉంది. ఆతడి లింగాన్ని పూజించి ఆ ఆకారంలో కుడుములూ 

అవీ చెసి పంచిపెళ్ళేవారు. తర్వాతి కాలంలో సౌభాగ్య కుడుములు తింటే 
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మూర్ణత్యం వస్తుందస్న్ను విశ్వాసం (ప్రబలింది. దీనికి కారణం ఊఉవ వూజారులు 

సామాన్యంగా సేఫం పెంచుకోవడమే తెలిసిన మూర్భులు. ఈ ఆచారమే వినా 

యక చవితి కుడుములను పచ్చ చెట్ల మీదా, ఇళ్ళ హు నీళ్ళలోనూ పడేయ 

డంగా మారింది. మూర్చ త్వానికీ, వాజీకరణలకూ పరస్పర సంబంధం బృహ 

త్కూథా పీఠికలో వర్షోపాధ్యాయోదంతం చక్క-_గా తెలియజేస్తుంది. 
రెండో పద్దతి దేవాలయ [పాంగణంలోనే యువతీయువకుల స్వేచా 

సంగమాన్ని (పోత్సృహీంచడం.93 దీనివల్ల భూమి పులకరిస్తుందన్న నమ్మకం 

ఉండేది. అష్టైరి దేవాలయ విషయం ఈ భూ సౌభాగ్య వర్ధన కార్యకలాపమే, 

ఈ రకంగా బృహతాాభాగ చిహ్నాన్ని ఒక వంకా - నిత్య యవ్వ 

నాన్ని వేరొకవంకా దేవాలయంలో చేస్తూ తనకు వార్డక్యం వచ్చినా [ప్రజల 

కోపాగ్ననుండి పూజారి తప్పెంచుకునేవాడు. అంతటితో అతని బాధ్యత 

"పోలేదు. కనుక జితేందియత్యం, ఊర రేత స్కత అనే సిద్దాంతాలు ఆరో 

పించుకున్నారు. అందుకు స్వాంగఖండనం ఉపాయంగా తెచ్చుకుని “షండుి 

లయి |కమంగా “పండా లయ్యారు.94 ధర్మారావు ఈ ఉదంతాన్నే విడ 

మర్చాడు. ఈ ఆచారం పల్లెల్లో ఇంకా కనిపిస్తుంది. ఆడ వేషంలో పూజా 

రులు అక్కల గుళ్ళ దగ్గర కనిపెట్టుకుని ఉంటూంటారు.595 ప్రస్తుతం విచ్చ 

మెత్తి బతుకుతున్నారు. 

ఈ తంతం “వామాచారం” అయింది. దీనికున్న గొరవం సమయా 

చారానికీ తదితరాలకూ లేదు. ఈ ఆంశాన్ని పెళ్ళి దాని పుట్దుపూర్వో తరాల 
పరామర్శలో వివరంగా పరిశీలిద్దాం. 

ఇవన్నీ మారే సమాజానికనుగుణంగా మారాయి. వత్యక్ష. లింగ 

పూజలూ, కామ [క్రీడలూ గుళ్ళలో సాధ్యం కాకపోయింది. ఆర్చనా విధానం 

మారింది. పురోహితుల, వూజారుల (పతివత్తి మారింది. వీటి ఫలితమే బూతు 

బొమ్మల రూపంలో అవన్నీ దేవాలయాల పె భాగాలనా[కమించుకున్నాయి. 

పశ్చిమ దేశాల్లో దేవాలయాలు బానిస యుగంలో ఆవిర్భవించాయి. ఆ 

యుగాంతంలో అంతరించాయి. ఏశకేశ్వరోపానన వచ్చింది. సౌభాగ్య తం|తా 

లకు ఉపాంగంగా వెలసిన మంత, తంత శక్రులకు యూరోపియన్ దేశాలలో 

పాచుర్యం ఉంది. ఇవి స్రీలు ఉపాసించేవి. వీటిని విచ్ క్రాఫ్ట్ ఆను వీళ్ళను 

విచెస్ అని అనడం వింటున్నాం. పీళ్ళందగూ మూక భూతాచారులై న హూణా 

రిణులే. | 

మన దేశంతో దేవాలయ నిర్మాణం ఫ్యూడల్ యుగంలో ఆరంభ 
మెంది. ఏటి ఆవిర్భావం దేశం అంతటా ఒకేసారి జరగలేదు. జొద్దమతంలో 

ఆరంభమైన భన్మం, ధాతు పూజలకోనం కట్టిన స్తూప నిర్మాణాలే ఏటికి 
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ఆరంభాలనవచ్చు. ఉత్తరాదిన (కిస్తు పూర్వం 2-5 శతాబ్దాల మధ్యకాలం లో 

ఆరంభమైతే దక్షిణాదిన క్రీస్తు శకం 7-10 శతాబ్దాల మధ్య ఆరంభమై 

ఉంటుంది. దేవాలయాలంటూ కన్పించే _బహ్మాండ నిర్మాణాలు పట్నాలకే పరి 

మిత మెతే, (గామాళ్లో గుళ్ళు _ గుం|డంగా ఉండే చిన్నపెటి నిర్మాణాలే కని 

పిస్తాయి. 

సాధారణంగా (గామాల్లో [వతివింబించే జనజీవితం పట్నాల్లో (పతివిం 

_బించదు. గిరిజన తండాలు జనవవాహంలో కలిసినప్పుడు వారి ఆచారాలు ఆ 

జన్మపాంతం వరకే పరిమితమయ్యేవి తప్ప వట్నాల్లో _పభావం చూ పేవి కావు. 
అందుకనే పట్నాల్లో దేవాలయాలు సౌభాగ్య తం తాలను |వతివింబించే 

(ప్రయోజనం సాధించేవికావు. కానీ భారత దేశంలో కొన్ని చార్మితక పరి 

స్టితుల్లో కొన్ని తండాలకు తండాలే |గామాలనూ పట్నాలనూ స్థాపించి 

రాజరికానికి వచ్చేవి. అప్పుడు [గామ _ దేవాలయాలకూ, పట్టణ 

దేవాలయాలకూ వ్యత్యాసం ఆచారాల్లోనూ నిర్మాణాల్లోనూ ఉండేదికాదు. 

పత్యక్షంగా సౌభాగ్య తంతాలతో పట్నం దేవాలయాలకు నంబంధంలేకున్నా 

పరోక్షంగా ఉండేది. అది కిల్పాల రూపం దాల్చింది. పండుగల్లో 

బూతు కూతలు కూయడం ఇందులోని భాగమే. అందుకే ఇలాటివన్నీ గిరిజన 

(పాంతాలకు సమీపంలో ఉండే మధ్య పదేశ్ (ఖజరహో), ఒరిస్సా (కోణార్క) 

పట్నాల్లోని గుళ్ళమీదా, అక్కడి దేవాలయ ఉత్సవాలలోనూ కనిపిస్తాయి. 

గ్రామీణ వ్యవస్థ ఏర్పడిన తొలిదినాల్లో రాజులు సౌభాగ్యవర్థనాన్ని 

అనుమతించిన మతాలనే ఆదరించేవారు. నగరాలు నిర్మాణం చెందుతున్న 

దశలో బౌద్దం ప్రాచుర్యంలో ఉండేది. నగరాల్లో చేతి వృత్తులు పాధాన్యం 

పొందాయి. కొండజాతులవారి భయంనుండి వర్తక విశారులనూ సార్థవాహు 

లనూ కాపాడడానికి బౌద్దం ఎంతో ఉవకరించింది. వీళ్ళు అనేక తండాలను 

మూకుమ్మడిగా తమ సంఘంలోేకి స్వీకరించేవారు. ఆ విధంగా మచ్చిక చేసి 

నందుకు బౌద్ద భితుకులకు ఈ వర్తక సంఘాలు అన్న వసతులు కల్పిస్తూ, 

అరామాలను పోషిస్తూండేవి. వీరందరూ వ్యవసాయ గణాలను మాతం 

పట్రించుకో లేదు. బౌద్దం కూడా అంతే. భూసౌభాగ్యవర్ణనానికి బౌద్దంలో 

ఉపాయాలు కూడా టబేవు. ఆ దశలో ఈ కార్య తం|తాలు వైదికులు 

చేజిక్కి.ంచుకున్నారు. ఆందుకనే ఆ కాలంలో మహారాజులు బౌద్దారామాలకు 

దానం చేస్తే, మహారాణులు యజ్ఞాలూ యాగాలూ చేయిస్తూ వేద సౌభాగ్యతం తా 

లను పోషిస్తూ [ప్రజలమీద [పభావం' సన్నగివ్రకుండా తమ రాజరికాలు 

కాపాడుకొసూండేవారు. [గామీణ వ్యవస్త స్థిరపడ్డ కొడీ బౌద్దం వరవతి 
pani a [పి a ణి తు 
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కోల్పోవడం, సౌభాగ్య తం|తాల కారణంగా వైదికం నిలదొక్కుకోవడం 

జరిగింది. 

కొంత కాలానికి బౌద్ద మతానుయాయులు (పమాదాన్ని గుర్తించి ఈ 

తంతాలను గూడా తమ మతంలో చేర్చుకున్నారు. అనేక తండాల పద్ద 

తులను అమలు జరపాలని చూశారు. కానీ అప్పటికే సమాజం తెలివి మీరింది. 
(ప్రత్యక పరోక్ష సౌభాగ్య తం తాలన్నీ నైరూప్య స్థితికి చేరాయి. ఇది ఆర్థం 

చేసుకొనని బౌద్దుల మధ్యవైష్టవం లాంటి సౌభాగ్య తం్యతాల అమలు మితి 

మీరడమే కాదు పజల ఏవగింపుకు కూడా గురయ్యాయి. ఇలాటి స్థానిక 

సౌభాగ్య తంతాలను కూడా కలుపుకున్న బౌద్ధానికి వృజయానమన్న పేరు 

వచ్చింది. ఏరప్పుడు కట్టిన “తారణ” దేవతాగారాలకు “లంజగుళ్ళు అన్న 

ముద్దు పేరు పెట్టారు జనం. ఆవి కూలిన తర్వాత ఏర్పడిన దిబ్బలను 

“లంజల దిబ్బ" లంటూండడం తెలిసిన విషయమే. 

బౌద్దం వతనం, (బాహ్మణోత్రానం కాలంనుండి దేవాలయ నిర్మాణం 

ఆవిర్భవించింది. అయితే సౌభాగ్య వర్ధనం అప్పటికే [బహ్మకర్మలనూ, 

యజ్ఞాలనూ ఆ|శ యిం చడం వల్ల దేవా తర లకు సాభాగ్యవర్దన కేందాలుగా, 

పటాలం సంగమాలయాలుగా, దేవదాసీ గణ పరివేష్టితాలుగా ఉండాల్సిన 

అవసరం పోయింది. కానీ ఆవి వూ రిగాపోతే తవ అవసరమే సమా 
జంలో పోతుంది. అందుకని వీటికి జను పతతాతును దేవ దాసీ గణం, బసివి 

రాం[డ సంస్థలు తలెతాయి. ఈ విధంగా సౌభాగ్య వర్దనానికీ, దేవాల 

యాలకూ సంబంధం ఇంకా మిగిలి ఉంది. పూర్తిగా పోలేదనే అనిపిస్తుంది. 
అది పోయిననాడు దేవాలయాల మహత్తు పోవడం, అవన్నీ పురాతత్వ ఆవ 
శేషాలుగా మిగలడం మ్మాతం ఖాయం. 

తత్వం వతికే దిశలో... 

దేవాలయం అన్నదాన్ని “కోవెల అంటారు. కోవెల అంపే ఆర్థం 
ఏమిటి? ఎలా ఆ వదం వచ్చిందన్న (పశ్నలు వేసుకుంటూ ధర్మారావు ఈ 
(గంథాన్ని ఆరంభించాడు. వారి ఉద్దేశంలో ఇక్కడనుండి మొదలెట్టి దేవాల 
యాల ఆవిర్భావం, అందులో జరిగే. కర్మకాండలు, ఆ కర్మకాండలకు ఆధి 
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పత్యం వహించే పూజారులు, వాళ్ళ లక్షణాలు అన్నీ వివరిస్తూ పోదామని 

ఉంది. ఆ తర్వాతనే దేవాలయాల్లో జరిగే బూతు కర్మకాండ మన దేశంలోనే 

కాదనీ |పపంచవ్యా పంగా ఆపకు సతళతుతే సాగుతూ వస్తోందనీ సాహిత్య, 

చార్మితకాధారాలతో వివరించడానికి వూనుకున్నాడు. 

పఏటన్నిటికీ ఆధారాలుగా సుమేరియన్, ఆసీరియన్, ఈజిప్టు, (గీకు, 

రోము నాగరికతల్లో, ఆ కాలాల్లో సాగిన కర్మకాండల్లో, సంగమచ్చాయ లెక్క 

డెక్కడున్నాయో సేకరించాడు. ఆ పండగలను విశదీకరించాడు. ఆలాటి కర్మ 

కాండలున్న భారతీయ ఉత్సవాలను కొన్నిటిని సమానాంతరాలుగా చూపిం 

చాడు. 

తర్వాత సమాజం పురాణనాగరికత దశ కొచ్చినా ఈ ఆచారాలుండడాన్ని 

వివరిస్తూ వేదనా గరికత యజ్ఞాల రూపంలో మన పురాణ నాగరికతకందించిన 

వాటిల్లోకూడా ఈ బూతు కనిపిసోందని పౌండరీక, అశ్వమేధ యాగాల ఆధా 

రంగా చెప్పాడు. ఈ లక్షణాలన్నీ ఆయా కాలాల్లో పవిత్ర కార్యాలుగా భావిస్తే 

క్రమంగా మారిన కాలం వాటిని బూతు పనులుగా ముద వేసిందన్నాడు. 

అయినా ఆ కార్యాకమాల తంతు ఆగలేదంటూ తెలుగు కావ్యాలలో హరవిలాస 

(సన కిని తెచ్చి రుజువుచేశాడు. 

ఈ తం|[తాలే కాల్మకమేణా, దేవాలయం నిర్మాణ రూపం సంత 

రించుకున్న కాలం నుండీ పండుగలూ, పబ్బాలూ జరిగే రోజుల్లో జరగడం 

అన్న ఆచారంగా పరిణమించాయనికామునిపండుగ, కనుముపండుగఆధారాలుగా 

చూపాడు. ఆవీ మొరటుగా భావించిన రోజుల్లో అలాటి సంగమ తంతాలను 

బొమ్మల రూపంలో దేవాలయ నిర్మాణాల్లో భాగాలుగా మలిచి నిలిపారంటూ 

తన |పశ్నకు సమాధానం చెప్పుకున్నాడు. 

ఆ గుళ్ళల్లో కనిపించే రాళ్ళకు మొక్కడం, చెట్లకు (ప్రదక్షిణాలు చెయ్య 

డాన్ని విప్పిచెవూ, అవన్నీ కేవలం స్రీల సంతాన పా పికీ, పునర్జ న్మ భావాసికీ 

నిలిచిన బూతు చిహ్నాల కొలుపులేనన్నాడు. ఈ రాళ్ళ రూపంలోనూ, చెట్ల 

రూపంలోనూ కొలిచే పద్దతులు [పపంచమంతటా ఉన్నాయంటూ “ఇరుకురాళ్ళ” 

భాగంలో చెప్పాడు. 

ఇవన్నీ మొత్తానికి స్రీలకు సంతాన (పాపికీ, పంటలు బాగా పండడాని క్రి 

చేసే కొలుపులన్న భావానికి ధర్మారావు సరిగానే వచ్చాడు. స్రీ పురుషుల సంగ 

మాలకు, పంట భోగబాగ్యాలకూ సమాన ధర్మాలను పూర్వకాలం జనం 

ఊహించే, వీటిని నిర్వహించారనడంలో కూడా ధర్మారావు సరైన అంచనా 

వేశాడు, 
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దేవతా చిహ్నాలుగా లింగం, యోనులను విశ్వవ్యా పంగా ఆరాధించ 

డాన్ని సోదాహరణంగా నిరూపించాడు.96 రాజ పూజారులు ఈ గుళ్ళలో 

ఉండడం ఈ కర్మకాండలకు సారధ్యం వహించడం గుర్తించాడు ధర్మారావు. 

పూజారులు షండులుగా ఉన్న దశను పదాల ఉత్పత్తి ఆధారంగా విశదికరిం 

చాడు. ఇంత వరకూ దేవాలయాల్లో ఏ పనులు ఎలా జరుగుతున్నా యో ఎవరు 

జరిపిస్తున్నా రో ధర్మారావు చక్కగానే వివరించాడు. 

కానీ, ఈ పనులు జరగడం వెనకఉన్న తత్వం వివరించడాన్ని ఆయన 

వదిలాడు. ఏకాలాల్లో ఏయే దశల్లో ఈ్మకార్య(కమాలు జరిగాయో చెప్పలేదు. 

ఆ విధంగా ఆ దశల్లో జరగడానికి ఏ సామాజిక పరిస్థితులు కారణమయ్యాయో 

చూవలేదు. స్రీ పురుష జననేయ్యదియ చిహ్నాలు పూజార్హతను సంపాదించడా 
నికి ఏయే నాగరికతలు ఎంతవరకు బాధ్యత వహించాయో లోచూపుల్లోకి 

ధర్మారావు వెళ్ళలేదు. సమాజ పరిణామాన్న్నీ, త్రీ, పితృ స్వామ్యాల నూ అక. 

డక్కడ |పస్తావించినా విశదీకరించలేదు. (ప్రధానంగా ఈ గుళ్ళ ఆవిర్భా 

వాన్నీ, దేవుళ్ళ ఆవిర్భావాన్నీ, బూతు బొమ్మలుగా శిల్పీకరించే దశలనూ 

వివరించలేదనే అనాలి. అయితే ఈ శిల్పాలు ఏ చిలిపి శిల్పి చేతలో కావన్నది 

మాతం రచయిత స్పష్టవర్చాడు. 

ఆయా సందర్భాలలో వచ్చిన పదాల పుట్టుకను వివరిస్తూ తత్వాన్ని 

విశదీకరించడానికి యత్నించాడు. కానీ వడాల ఉత్ప తే వాటి తాత్విక అవగాహ 

నను కలిగించడానికి సరిపోదు. కొంతవరకు తోడ్పడవచ్చు. సమాజ పరి 

జామ _కమంలో ఈ దశల న్టానాన్ని ఆధ్యయనం చెయ్యాలి. లేకపోతే పదాలకు 

స్రీలింగ పుంలింగ రూపాలున్నాయంటూ చేసే వారణాసిలాటివారి విమర్శలకు 

గురి కావచ్చు. సామాజిక అవగాహనతో వివరించిననాడు కాదనే దమ్ము ఎవ 

రికి ఉండదు. కారణం ఆ దశల ఆవిర్భావం చారితక సత్యం కనుక. 

ఈ [గంథంలో వివరణలు, 'పెపెన చూసినా, చదివినా దీన్ని కేవలం 

పాఠకుల ఆసకితో పేరు సంపాదించాలన్న కోవకు చెందిన గంథంగా తీసి 

పారేసే [ప్రమాదం ఉంది. మొదట్లో అలా జరిగింది కూడా. అందులోనూ 

శీర్షిక నుండీ ఉదాహరణల దాకా బూతు తం|తాలను మనసుకు తట్రించేవే 

కావడం మరో (ప్రమాద కారణం. ఈ వ్యాసాలు 1986లో [(పజామితలో 

అచ్చవుతున్న కాలంలో వచ్చిన విమర్శలన్నీ పెన చెప్పిన పొరపాటు ఆవగాహ 

నలవల్ల కలిగినవే. చాలా కాలానికి [గంథరూపంలో వచ్చిన వారణాసి సుబ 

మణ్యకాన్రి ఆస్తేీకత్వము - 2 అన్న పుస్తకం కూడా అలాంటిదే. ఆందులో 

సుమారు 15 = !6 ఆంశాలను లేవనెత్తి “ధర్మారావు మన సంస్కృతిని 
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తప్పుగా చితిస్తున్నార”ని అన్నాడు. వీరు దైవ భావాన్ని నాశనం చేస్తున్నా 

రసీ అన్నాడు. వారణాసి వారు ముందే దేవుడు _ “దైవభావం” అన్న కళ్ళ 

గంతలతో ధర్మారావు వ్యాసాలను విమర్శించడానికి పూనుకున్నాడు. అందుకే 

ధర్మారావు చూపించిన |పవంచవ్యా వ ఉదాహరణలను చూడలేక పోయాడు. 

దేవుని మీద భక్తి అన్న కళ్ళద్దాలతో చూడడం ఆరంభించిన వారణాసివారికి 

నిజం కటువుగా వినబడడం - నగ్నంగా కనబడడం ఎలా రుచిస్తుంది 2 

ఇలాంటి విమర్శలకు కారణం పెన వివరించిందే. అదేమంటే క్రూ 

(గంథానికి వెనకున్న తాత్విక చార్మితక అవగాహనను ఖచ్చితంగా సౌభాగ్య 

తంతాలన్న దాన్ని ధర్మారావు స్పష్టంగా వివరించకపోవడం. సామాజిక దశల 

పరిణామ |క్రమంలో సౌభాగ్య తంతాలు పొందిన పరిణామాలను విశదీకరించక 

పోవడం. ఈ భూ, స్రీ సౌభాగ్య తంతాల చిహ్నాలే బూతు బొమ్మలుగా 

గుళ్ళపె ఎక్కాయని వివరించడంలో ధర్మారావు వారణాసివారి వంటి విమర 

కుల అనుమానాలను నివృత్తి చేసేలా తాత్వికంగా రచన సాగించకపోవడం, 
ధర్మారావు ఈ రచనలో ఏం విశేషం చూసించాడు?- అన్న పిమర్శా 

లేకపోలేదు. ఒక రచయితి శ్రీమతి లక్మి, తన పేపరులో (క్వెస్ట్ 1978) 

దీన్ని లేవనెతారు. ధర్మారావు “ఆంగ్ల గంథాలత్రోని విషయాన్ని అనువాదం 

చేశారు తప్ప ఏరి గా ప్పేమిట”న్నది - ఆ విమర్శలో అంశం. 

నిజమే. ధర్మారావు సొంతంగా ఏ ఉదాహరణా ఇవ్వలేదు. ఎలా 

ఇస్తారు. ఇది కావ్యం కాదు కథ లల్చడానికి. కాశీ మజిలీల కథలుగావు కావ్యాల్తా 

ఉల్లాసంగా (భమింపచేస్తూ రాయడానికి. మానవశాస్త్రం, సామాజికకాస్తా9ల 

పీండితార్థం. ఆయితే ధర్మారావు నేర్పు ఎక్కుడుందం టే ఇలాటి (వపంచవ్యా ప్ర 

ఉదాహరణలతో మన దేశ ఆచారాలను జోడించడంలోనూ, పరమ బూతు 

తం[తాలను చెప్పే సందర్భంలో ఎలాటి ఆశీ లతా, ఆసభ్యతా తొంగి చూడ 

కుండా జాగ తపడడంలోనూ, అన్నిటినీ మించి పాఠకులకు ఇది స్వతంత 

(గంథం అనిపించే శైలిలో రాయడంలోనూ ఉంది. 

ధర్మారావు మంచి పృతికా రచయిత గనుక పాఠకులను ఆకర్షించే 

శెలిని వాడాడు. మనస్సులను ఆకట్టుకుని చదివించే శీరికలుం చాడు. పాఠకు 

లలో హేతువాద దృష్టిని "పెంపొందించి మన ఆచారాలను గుడ్డిగా నమ్మకుండా 

అసలైన ఆర్థాలను తెలుసుకోవడమన్న భావాన్ని రచనలో అడుగడుగునా 

పొదిగాడు. ఇలాటి సమన్వయంతో కూడిన పుస్తకం 19లి6 నాటికి ఏ ఒక్కటీ 

తెలుగులోకి రాకపోవడం గమనించాలి. ఇందుతో (పసక్తాంశాలు బుకాయింపులు 
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కావంటూ తాను ఆకరాలుగా ఎంచుకున్న [(గంథాలను పేర్కానడం ధర్మారావు 

నిజాయితీకి నిదర్శనం. సాధారణంగా ఆ స్పికుల్లో ఉండే స్వాభిమాన, స్వమతాభి 

మానం వంటి దుర్చక్షణాలను వదిలించాలన్న ఆశయం ధర్మారావుకుంది. 

అందుకే ఏ సంస్కృతీ ఒంటరిగా పెరగదు. పెరగలేదు. ఆయాసంస్కతుల్లో 

కొన్ని కొన్ని అంశాలు ఇతర సంస్కృతుల్లో కలిసిపోవడం సహజం. అన్నీ 

ఆదాన[పదానాల ద్వారానే వికసిసాయన్న సత్యాన్ని విడమర్చి, సంకుచితత్వ ౦ 

పోగాట్టడంలో ధర్మారావు ఈ రచన ద్వారా కృతకృత్యులయ్యారనవచ్చు, 

అయితే చెప్పే సందర్భాల్లో కొన్నిచోట్ల “వట్టుబట్టల వాళ్ళూన్నూ, నిమ్రైసీ మాల 

వాళ్ళూన్నూ; ఆచార్యుల వాళ్ళూ; పండితులూ” - అన్న పదాలు కాసకటువుగానే 

వాడాడు. దీనికి కారణం ఒకటే. ఇంతకాలంగా అసలైన సత్యం (ప్రజలకు 

తెలియచెప్పకుండా శాస్త్రమనీ, నియమమనీ మన పండితులు తాము తప్పుదారి 
పట్టి, తర్వాత లోకాన్ని తప్పుదారి పట్టించారే అన్న బాధే రచయిత చేత ఇలా 

దాయించింది. 

ఈ విషయం మీద ధర్మారావు దృష్టి పడడానికి కూడా కారణం ఉంది. 

జారు చిన్నతనం గడిపిన ప్రాంతాలూ, ఉద్యోగరీత్యా పనిచేసిన కొన్ని సంస్థా 

నాలూ అన్నీ “గిరిజన (పాంతాలకు సన్నిపాత (ప్రదేశాలు కావడం. అక్కడి 

వతి దేవాలయం మీదా ఈ బొమ్మలు చాలా ఎక్కువగా కనిపిసాయి. గిరి 

జనుల పండుగలన్నీ, ఆచారాలస్నీ ఈ తంతాల ఆలంబనంగా జరిగేవే. నాగి 

కత పేర పట్టణవాసులకు ఏరితోనూ, ఏరి ఆచారాలతోనూ సంబంధాలు తక్కువ 

వుంటాయి. కనుక ఆకశ్టీ లంగా భావించే వీటిని గిరిజన (పాంతాలకు సన్ని 

హిత (గ్రామాల్లోనూ, పట్టణాల్లోనూ అతి సవహాజంగా జరిగే పండగల్లా భావి 

స్తారు. వీటికి తోడు దేవుడికి _ ప్రజలకూ మధ్య ఉండే వూజారి దళారుల మీద 

ధర్మారావుకు మొదటి నుండీ ఉన్న అసహ్యం. అది (బాహ్మణ వర్గం చేతిలో 

ఉండడం వలన ఆ తత్వం మీద వీరికున్న అనహనం కూడా ధర్మారావు 

ఆలోచన ఇటు సాగేలా చేసి ఉండవచ్చు. 

ఊ వ్యాసాలను వరు మందసాలో ఉండగా రాసి ఉంటారు. ఆ తర్వాతే 

(పజామ్మితలో ప్రచురించారు. 1లికిశీ_.66 మధ్య తమ కాలాన్నంతా ఇలాంటి 

రచనలకు ఆకరా లైన సామాజికమానవళాస్తాంల అధ్యయనానికి ఉపయోగించారు. 
ఈ అధ్యయనమే ఏరిలో మార్పు తెచ్చింది. మూఢ విశ్వాసా అలో కూరు 

కొనేలా ఉంచి, | పజలనుతన గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఆడించే దేవుడిమీద మొద టిదెబ్బ 

కొట్టాడు. ఆ భావంతో, సమాజంలో వచ్చిన పితృస్వామ్యం శ్రీల మీద తెచ్చిన 

ఆత్యాచారాలనూ; వాటి అంశలుగా ఉన్న “ఇనుప కచ్చడాలిను రెండో వ్యాన 
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పరంపరలో పీల్చిచెండాడాడు. ఇవస్నీ కల్సి స్ర్రీలను పురుషుడికి బానిసగా 

చేశాయనసీ, దానికి పెళ్ళితం|తం బాగా సాయవడిందనీ రచయిత నమ్మాడు* 

దాన్ని నిరూపించి ఆ తంతాలెంత అర్జవిహీనాలో చెప్పడంలో సామాజిక 

దశలూ, ప్రీపురుష సంబంధాలూ, వివాహతతంగాలూ చెప్తూ; పెళ్ళి దాని పుట్టు 

పూర్వోతరాల ద్వారా మన కథ మనకే చెప్పాడు. దైవభావం స్రీ నుండి 

పురుమడెలా గుంజుకొని పురుష దేవతా |పాజాపత్యాన్ని నెలకొల్పాడో ఆదే: 

చివరకు స్రీలకు సామాజిక శ్చంఖలాలకు దారితీసిందని నిరూపించే యత్నం 

ఈ మూడు (గ్రంథాల్లో కనిపిస్తుంది. ఆ Besta మొదటి మెట్టు ఈ (గంథం. 

జనంలోని ఆలోచనా తరంగాల్లో ఆనాడు ధర్మాళవు విసిరిన “మొదటి రాయి 

ఇది. గతంలోని సామాజిక ఆలోచనా పొరల్లోకి చూసిన ఎక్కురే చూపు ఇది, 

కచ్చ ఢాల ముచ్చట్లు 

“ముద్దర్లు ముద్దర్గుగా ఉండగానే ముగ్గురు బిడ్డల తల్లయిందన్న” దో 
సామెత. జన జీవితాస్నీ ఆచారవ్యవహారాలనూ చాలా సూటిగా కొండంత 

భావాన్ని ఉండంత రూపంలో ఇలాటి సామెతలందిసూంటాయి./ ఈ సామెత 

వెనకుండే కథను తెలుసుకోవాలంటే తీగ కదపటం అవసరం. ఈ సామెత 

శ్రీపరంగానే ఉందని తెలుస్తుంది. అయితే వేసిన ఆ ముద ఏమిటన్న 

మీమాంసలోకె శే తేలేదే ఇనప క చ్చడాల పుట్టుపూర్వో త్తరాలు .ఇది అవగాహన 

కావాలంటే సూక్ష్మంగానైనా సమాజంలో స్రీ పురుష సంబంధాల పరిణా 

మాలను సామాజిక దశల వారీగా అధ్యయనం చేయటం ఆవసరం. 

కచ్చడం అన్నది కచ్చనుండి వచ్చింది. కచ్చ అంటే వెనక దోప్పకునే 

ధోవతి కొంగు. కచ్చ బిగించటం అన్నదీ, కచ్చపోసి కట్టుకున్నాడన్నదీ 
వ్యవహారంలో మనకు తగుల్తూంటాయి. ఇదే 'కాసె'గా కూడా మారింది. 

“కచ్చ కాడు అంటే ముని అనే ఆర్థం ఊంది. గోచీ పెట్టుకున్న వాడన్న మాట. 

సికు,_ల వంచ కకారాల్లో కచ్చ, కేశ, కడ, కంగ, కృపాణం ఉన్నాయి. 

ఎ|[రాాపగడ తన హరివంశం వూర్యభాగంలో గోచి అన్న అర్హంలో “మొల 

గచ్చ కట్టుపె మలగిన పచ్చని నునుగొంగు దిండుగా నులిచి చుట్టి” (7. 18. వ్ర 

అని శవయాగంచోడు; 
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శంకర కవి తన హరిశ్చం|దోపాఖ్యానంలో “వెడవెడ దన కచ్చ 

వీడంగ బాణి” (1107 ద్వి. హరి ఉ.) అని ధోవతి కొంగు అన్న ఆర్థంలో 

(ప్రయోగించాడు. 

కాసె అన్న అర్థంలో తిక్కన తన విరాట పర్వంలో “కచ్చ యమర 

బట్టి కాళ్ళును చేతులు, [వేల మత్తగజములీల మెజయ” (2. 17 ప) ఆంటూ 

పయోగించాడు. 

బసవ పురాణంలో పాల్కురికి సోమన “భువినిటై భక్తురాలవు కచ్చ 

డంబు_ధవళాశ్ని మరి యేల తాల్పవీవని' (కి ఆ. 9౦౮0పు అంటూ |పయోగించాడు. 

జక్కు-న తన వ్మికమార్క్శ. చర్మ్శితలో “జమిలి మొల్మతాట నినుప 

కచ్చడమమర్చి” (2. 92 వ అని అంటూ ఇనుప కచ్చడం అన్న దాన్నే 

(ప్రయోగించాడు. ఇనుప కచ్చడాల పన క్త క్షీ (సయోగాల విషయం వస్తే సాధా 

రణంగా తెలిసిన పద్యం మనుచరి[తలో ఆల్లనె సాని పెద్దన వాడింది. “ఇనుప 

కచ్చడాల్లటుకొను ముని [ముచ్చులెల్లి” (2. 73 వ) అన్నది. 

పజా కవి వేమన ఈ కచ్చడాల [పసన క్తిని ఆనేక సందర్భాల్లో చాలా 

పద్యాల్లో వేర్వేరు అర్థాల్లో వాడాడు. కొన్నిటిని చూద్దాం. 

“ఇల్లునాలి విడిచి ఇనుప కచ్చలు గటి 

వంటకంబు నీరు వాంఛలుడిగి 

యొంటినున్న్నయంత నొదవునా తత్యంబు'” 

“వెరపు మొదకి విడిచి వాయువేగముగాను 

కచ్చ యీడ్చి గట్టి కాళ్ళు దీసి 

తరమ తరమ శివుడు తారకంబున జిక్కు..” 
“ముక్కు. (తాళ్ళ గుచ్చి మురికి పోవగదోమి 
కచ్చ నీరు నించి కడిగి కడిగి 

_డొక్కదోమినంత దొరకునా మోక్షము” .. 
| “క “కచ్చ మీద నాస కనకంబు పె నాన 

ఓ_లేవివాడు పుడమి లేని వాడు 

కలిగెనేని యతడు గానంగరాడయా” 

ఇందులో, చివరి రెండు పద్యాల్లో కచ్చ ఆం పే జననాంగం అన్న అర్థం వచ్చేలా 

గుంది. ఎన్ని ఆర్థాలున్నా బ్రహ్మచర్యం అన్నది స్టిర పడ్డట్టు కనిపిస్తుంది. 

ఈనాడు కూడా కచ్చడం అన్న దాన్ని  బహ్ముచర్యం అన్న అర్థంలో వాడుత్తూ 
ఉండటాన్ని చూస్తూంటాం. వల్లూరి నూర్యనారాయణరావు' తమ స్వీయ 

చరిత్రలో దీన్నీ అర్ధంలో నే వాడాడు. ఇక ఈ కోచ్చడాలను సునిశితంగా 
పరిశీలిద్దాం. 
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వేదకాలంలో [బహ్మచర్యం అంటే విద్యాభ్యానం అని ఆర్థం. ఆదిలో 

వేద[దష్షలైన రుషులు కంఠస్థం చేసిన వాజ్య యాన్ని (మౌఖిక) అభ్యసించటం 

అన్న మాట. తన కాలం వరకూ పుట్టిన వాజ్మయాన్ని కంఠస్థం చేసి దాని 

(ప్రయోగ _ ఆఖ్యానాది వ్యాఖ్యానాలేవై నా ఉంటే కలిపి తన తర్వాత తరాల 

వారికి అప్పజెపష్పటం నాటి విధి. ఆ విధి నెరవేర్చే వాళ్ళనే “బాహ్మణు'లనే 

వారు. శృతులు కూడా ఈ విషయాన్నే ధృవీకరిస్తాయి. 

“తిభిర్ బుణమాజాయ తే |బాహ్మణః 

(బ్రహ్మచర్యేణ బుషిభ్యః 

యజ్ఞేన దేవేభ్యః 

పజయా పితృభ్యః” 

ఇందులో (బహ్మచర్యమం టే విద్య అనీ, యుద్ధం అంటే మనుగడకు కావాల్సిన 

ఉత్పాదన అనీ (పజా అంటే పునరుత్చాదన అనీ ఆరం, ఈ వైదికార్యుల 

నుండి ఆధునిక తండాల వరకూ - పితృ, పితామహ, (ప్రపితామహుల 'పేర్ష 

వరకే గుర్తుంచుకొనేవారు. ఆ పె వారంతా దేవతల కింద లెక్క. ఇప్పటికీ 

(బాహ్మణుల (కొద్ద కర్మల్లో ఈ మూడు స్థానాల కే పితృదేవతలనీ ఆ “పె వారికి 

విశ్వేదేవతలనీ పేరు. కనుక దేరురుణం అంటే షేరు తెలియని తన పూర్వులు 

ఉత్పాదక విధానంలో కనిపెట్టిన సాధన, సాధ్య, సిద్దులను ఆకళించుకొని, 

వాటికి తన నై పుణ్యాన్ని జోడించి తర్వాతి తరం వారికందించటమని భావం, 

వేదకాలం లోనే; ఆదిమ గణాల్లో ఉండే ఓపిక కొద్ది పని, అవసరం కొద్దీ ఆను 

భవించటం అన్న సూతం అంతరించింది. కనుక అలాంటి భావాన్ని సంస్క 

రించుకొనే మంతాలు రుగ్వేదం, అధర్వణ వేదాల్లో ఊన్నాయి. ఈ సూకాసిక 

“దేవభాగమి' ని పేరు. ఈ దేవభాగం అందరూ సమానంగా సమితిగా ఉన్న 

ప్పుడే సాధ్యమని కూడా వారు గుర్తించారు.97 
తర్వాత వేదవాజ్యయం బాగా పెరిగిపోయింది. ఒక్కొక్క వేదంలో 

ఆనేక జఖలు పుట్టాయి. ఒక్కో_శాఖకు [బాహ్మణం, ఆరణ్యకం, ఊపని 

షత్తులు అవతరించాయి. శౌత, గృహ్య, గుల్ఫ్య, సౌతాది సూతాలూ పెరి 

గాయి. దీన్నంతటినీ పుక్కిట పట్టటం ఎవడి తరమూ కాదు. ఏ ఒక్కడికీ 

సాధ్యం కాదు. కనుక ఆలాటి సమయంలో |బహ్మచర్యానికి అవివాహితత్వం 

అనే కొత ఆర్థం వచ్చింది. వివాహ విధిని నిర్వచించే గృహ్యసూ[తాల 

కాలానికి, తాను చదువుకున్న దాంతో సంతృప్తి పడి (బ్రహ్మచర్యం ఆయి 

పోయింది గార్హస్పత్యంలో (పవేశిద్దామనుకుంటున్నాను కనుక నాకు కన్యను 

వెదికిపెట్టఐడి అని సుహృద్వరులను కోరే దశ వచ్చింది. సరైన కన్వ 



440 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

దొరక్కపోతే ఇంకా ఎక్కువ చదవటం కోసం నాటి విద్యా పీఠమైన కాశీ 

యా_తకు [ప్రయాణం కట్టడం లాటివి నేటి మన వివాహం మం|తాల్లో నూ వేడుక 

ల్లోనూ చూడవచ్చు. 
పౌరాణిక యుగంలో, అంతవరకూ కొన్ని గణాల వరకే పరిమిత మైన 

దేవపతిపత్తి గణదేవతలందరికి వచ్చింది. వాళ్ళకు గుళ్లూ గోపురాలూ వెలి 

శాయి. వాటితోపాటు అర్చక వర్షం కూడా కావాల్సి వచ్చింది. దీంతో |బహ్మ 

చర్యానికి అర్ధం మారిపోయింది. (బహ్మచర్యమంటే అవివాహితమే కాకుండా 

ఆస్టలితత్వం (సెలిబెస్రీ కూడా తోడైంది. ఆది వరకు [పాచీన కాలం నుంచీ 
మాతృ స్వామిక గణాల్లో మాతృపూజార్దు ఈ పద్దతి నవలంబిసూండేవారు. 

గీకు పురాణాల్లో అడోనిస్ అనే దేవుడు కనిపిస్తాడు. ఈ దేవుణ్ణి 

తొలుత (పేమ దేవత వీనస్ పేమిస్తుంది. అడోనిస్ ఒక అడవి పందితో 
పోరాడి చనిపోతాడు. అఆతడినో పువ్వుగా మారుస్తుంది. తర్వాతి పురాణాల్లో 

ఆడోనిస్ స్వయంగా వీనస్ను (పేమిస్తాడు. ఆ పేమ భగ్నం కావడంతో తన 

అంగాన్ని కోసి ఆమెకు నై వేద్యం పెట్టి ఆమె పూజారిగా మారిపోతాడు. ఈ 

చేరు రకరకాలుగా మారాయి. రోములో “గాలి” దగ్గర 'ఆ త్రిస్” పూజారు 

లయ్యారు. ఇక్క_డ పూజారిగా మారే (పతి వ్యక్తి అంగచ్చేదం చేసుకుంటాడు. 

సిరియాలో పూజారులూ; అసీరియా, బాబిలోనియాల్లో వూజూరులూ నపుంస 

కులే ఉంటారు. ఇదంతా ఈ అడోనిస్ తత్యమనే ఆనాలి.98 

ఈ సంపదాయం |పపంచమంతటా శా కేయుల్లో కనిపిస్తుంది. భారత 

' దేశంలో కా _కేయులు రెండు కూటాలుగా ఉన్నారు. ఒకరిని “వామాచారుి'లనీ, 

రెండో వారిని “సమయాచారులసీ అంటారు. వామాచారులు (పాచీన 

సంప్రదాయవాదులు. వామ అంటే ఎడమ అని అర్థం చేనుకొని 

తద్భిన్నమైన దానికి ఇటీవలివారు (కుడి అనే అర్ధంలో) దశికాచారం 

అని పెరు పెట్టారు. వామచారులు పంచమకారాలను ఆనుసరిస్తా 

రని వారి మీద బోలెడు నిందా (గంథం కూడా తయారుచేశారు. నిజానికి 

వామాచారం అంటే ఎడమ పద్దతి లేదా లెప్టీజం అని ఆర్థం కాదు, వామ కే శ్వర 

తంత9ం (ప్రకారం “వామీ భూత్వాయజేత్ పరం” అంటే త్రీ భావాన్ని ఆరో 

పించుకొని పూజ చేసే విధానానికే వామాచారమని “పేరు.99 శ్రీ భావాన్ని 

ఆరోపించుకోవాలం'ే స్రీ వేషం వెయ్యడమే కాకుండా “అడోనిస్ లాగ 

పురుషాంగచ్చేదనం కూడా అవసరమని వామాచార గురువులు భావించారు.100 

ఇప్పటికీ ఆంధదేశంలో అనేక [పాంతాలలో (గామ దేవతల గుడి పూజారులు 

మగవారైవా త్రీ వేషాలలోనే కనిపిస్తారు. 101 



రావేలు గలవాడ రార పొలిగాడ 441 

ధర్మారావు ఊసం[పదాయాన్నంతా చర్చించకపోయినా “వండా' అంటే 

“వషండా” అన్న ఆర్థం చెప్పి పండిత శబ్దానికి “షండుడుి ఆన్న వ్యాఖ్యానం 

చేశాడు. దీనికి డీర్హాలు _హరిస్వాలు చర్చచేసి లింగ వివక్ష చూపి మేధ అనే 
ఆర్థం నుండే వండిత శబ్దం వచ్చిందంటూ వారణాసివారు తాపీవారిని 

ఖండించారు. 102 అయినా అది వాదానికి నిలవదు. వామకేశ్వరతం[త 

సంప్రదాయం పురుషదేవతల ఆరాధనతో అంతరించింది. కానీ ఆస్థలితత్వాన్ని 

పాటించాలన్న్న పాత అలవాటు మాతం పోలేదు. ఆ దశలోనే మన దేశంలో 

పురుషులకు ఇనుపకచ్చడాలు పుట్రాయి, షండత్వారోపానికి ఇనుప కచ్చ 

డాలు ఓ సాధనం మాతమే కాని అదే సర్వన్వంకాదు. దానికి_ఆంగచ్చేదంతో 

సహా ఆనేక పద్దతులున్నాయి. షండ అనే ఆర్జంలో ఉన్న పండాలే కొన్ని 

యాతాస్థలాలలో [ప్రముఖ వ్యక్తులుగా కనిపిసారు. 

బహుచార మాత పూజారులుగా అంగచ్చేద షండత్వం భారతదేశంలో 

ఉంది. (కొజ్జాలు) -_ ఇదొక గుప్త సంఘం. బహుచార మాత కుక్కుట 

వాహిని. ఇప్పుడు వీరి వృతి ఏదనేది అనవసరం. కానీ వారి దీజావిధానం, 

గుర్వాజ్ఞాపాలనా విధానం ఇవన్నీ ఒక పకడ్చందీ ఆయిన తాంతిక వర్మ 

(చెక్స్) లక్షణాలనే ఇప్పటికి సూచిస్తూంటాయి. పురుషుల్లో ఈ షండత్యం 

వచ్చినవాళ్ళు తర్వాత తిరిగి పుంస్వంకోసం చేయాల్సిన పనులను వాత్సా 

యనుడు కొన్ని స్కూతాల్లో తెలిపాడు.103 
యూర ప్పలో ' క్రిస్టియానిటీ (పవేశించిన తర్వాత కూడా ఆతి |పాచీన 

మైన అస్టలితత్వం కాథలిక్ మత గురువుల్లో ఇంకా పోలేదు. బై బిల్లో ఏ 

సూతం వివాహాన్ని వ్యతిరేకించదు. జీసస్ “యూనక్ లుగా మారితే కొత 

రాజ్యం సిద్ధిస్తుంది” అన్నట్టుంది. (మత్తయ్ 19: 12). ఇది పోవటానికి చాలా 

పోరాటం జరిగింది. 4 వ శతాబ్దంనుండే చర్చి మతగురువులు |బహ్మచర్యం 

అవలంబించాలని వచ్చింది. ఇది [కమంగా వ్ర న్పెయిన్, (ఫాంసు, ఇటలీలకు 

పాకింది. రోము మొదట్లో దీనికి మధ్యస్థంగా ఉంది. అయితే పోప్ ఇన్నా 

“సెంటు 1, మతగురువులు (బహ్మచర్యాన్ని వ్యతిరేకి స్తే పదవులు వదిలి 

పోవాలని శాసించాడు. 7 వ శతాబ్దంలో “టూలో సమితి బాగా చర్చించి మత 

గురువులు భార్యలతో ఉండచ్చని తీర్మానించింది. కానీ క్రమంగా పూ రి|బహ్మ 

చర్యం ఆవలంబించే ఆచారం తర్వాత వచ్చింది. రోము మతగురువుల్హో చీలిక 

వచ్చింది. ఆర్చిబిషప్ కాంటర్భరీ ఇంగ్లండ్ లో మతగురువులు భార్యలను 

వదిలేయాలని ఆదేశించాడు. మిలన్లో దీన్ని బాగా వ్యతిరేకించారు. కానీ 

101రితో పోపు బెనిడిక్ట్ V1,మత గురువుల పిల్చలను చర్చి బానిసలుగా |పకటిం 
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చాడు. తర్వాత మత గురువుల భార్యలను “ఉంపుడుక తెలుగా ముదవేళాడు. 

మతగురువులు బ్రహ్మచర్యం కో రేవాళ్ళు జనాన్ని ఆచ్చగొట్టారు. వాళ్ళు వివా 

పితులై న మతగురువులను చితకబాదారు. రోములో 1059తో మరఠో సమా 
వేశం జరిగి ఏవాహితులై న మతగురువు లను (పార్ధనలు చేయకుండా నిషేధిం 

చింది. మెంజ్, ఎర్ఫర్ట్, పారిస్లలో ఈ విషయం మీద అనేక సభల్లో 

వాదోపవాదాలు చెలరేగాయి. మధ్యయుగాల వరకూ ఈ అస్రలితత్వం కొనసా 

గింది. మార్చిన్ లూధర్ వచ్చే దీన్ని చెదరగాట్టాడు. కై? సవమతాన్ని చీల 
గొటాడు.104 

అ తన ఇస్టాములో ఉండే సూఫీ గురువుల్లో కూడా అస్టలితత్వానికి 

[పాధాన్యం ఉంది. 'సఫ్' అనే పదం నుండి *సూఫీ” వచ్చింది. సఫ్ అనేదానికి 
మూడు రకాలెన అర్జాలున్నాయి. నఫ్ అంటే *క్యూ'. |పళయకాలంనాడు 

మానవులంతా క్యూలో నిలుచుంటారు. అక్కడ నకీర్, ముంకీర్ ఆనే దూతలు 

మానవుల మంచి చెడ్డలను జాబితా వేసి చెప్తూంటారు. వీటి ఆధారంగా వాళ్ళకు 

స్వర్గ, నరకాలను నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. రెండో ఆర్హంలో “సఫ్' ఆంటే 

ఆరుగు. ముస్టింలకు పవి|త (పదేశం మక్కా_దగ్గర ఇది ఉంది. ముస్పింలలో 

రుషితుల్యులు కొందరు ఆ అరుగెక్కి. మతబోధనలు చేసేవారు. ఆ అరుగును 

కమంగా “సనుఫా' అన్నారు. ఈ బోధకులు తమనే పెగంబర్ 

లని భావిస్తారు, అన్ని బోధలూ చేస్తుంటారు. ముస్టిం అభ్మిపాయాల (ప్రకారం 

మహమ్మదు తర్వాత _పెగంబర్లిక రారు. ఇది మహమ్మద్ వాక్యం. కాసీ 

ఈ గురువుల ఒంటి మీద పెగంబర్ పూని ఈ బోధలు చెప్తున్నాడని వాళ్ళు 

అంటుంటారు. దీన్ని “ఇల్హాం' అంటారు. *నూఫ్' అంటే మూడో ఆర్థం 

తెల్ల ఊలు. |పాబీన కాలంలో ఈ బోధలు చేసేవాళ్ళు తెల్ల ఊలు కాలువా 

కప్పుకొనేవారు. ఇలా బోధలు చేసే వాళ్ళనే “నూఫీలు' అంటారు. వీళ్ళు 

తర్వా తర్వాత ఆకు పచ్చశాలువా కప్పుకోవటం ఆరంభించారు. స్తేేలలాగా 

'పెద్దజడలను పెంచుకుంటారు. వీళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు సాధారణంగా చేనుకోరు* 

అంగచ్చేదం |వధాన లక్షణం. అస్థలితత్వసాధనం. 105 

ఈ విధంగా |బహ్మచర్యానికి విద్యార్దన అన్న ఆర్థం మాసిపోయి 
అస్టలితత్వమే పరమావధి అన్న అర్థం దాపురించింది. దీంతో ఊర్హ్వ రేతస్క_త 
ఉత్తమోతమమనే భావం రావటం, దానికి ఉపాయాలను వెదకటం ఆరంభ 

మెంది, 

భారతదేశంలోనే ఇనుప కచ్చడాలూూ ఇతర షండతా సాధనాలూ 

ప్తురుముల పరంగానే ఎక్కువ ఉండటానికి కారణం ఏమిటి ? యూరపు 
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ప్రాంతంలో ప్రీలపరంగా అధికంగా ఉండటానికి కారణం ఏమిటి ? అన్న 

దాన్ని సామాజిక దృష్టితో వరికశీలించడం అవనరం. 

మానవజాతిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆసి మీద ఆధారపడిన బానిస 

రాజ్యాలు పశ్చిమాసియాలోనూ, యూరపులోనూ ఏర్పడ్డాయి. సుమేరియా, 

అసీరియా, ఈజిప్టు దేశాల్లో నిరంకుశ రాజ్యాలు (డెస్ఫోటిక్ ); (గిసు రోముల్లో 
కూర రాజ్యాలు (మైరెంట్) ఏర్పడ్డాయి. అక్కడ అంతవరకూ స్ర్రీపరంగా 

ఉన్న వారసత్వాన్ని పురుష పరం చేయవలసిన అవసరం వచ్చింది. రాణికి 

పుట్టిన పుతుడు త నవల్లనే పుట్టాడని నిర్ధారణ చేసుకోవడం కోసం 

చాలా కట్టుదిట్టమైన ఆంతఃపురరక్షణ  ఆవసరమైంది.106 కంచుకి లాంటి 

కాపలాలతో పాటు ఇనుపకచ్చడాలు కూడా న్రీలకోసం కనిపెట్టడం అవసర 

మెంది. ఆ తర్వాత యధా రాజా తధా (ప్రజాగా వ్రీలకు ఇనుప కచ్చడాల 

సంప్రదాయం మొన్నమొన్నటిదాకా [పవరిల్సి ంది. 

భారతదేశంలో నిరంకుశ బానిస రాజ్యాలు గానీ, [క్రూర బానిస 

రాజ్యాలు గానీ తలెతలేదు. కనుక యధా రాజా తధా |వజాగా స్ర్రీల విష 

యంలో ఇనుప కచ్చడాల పాచుర్యం అంతగా లేకుండా పోయింది. పశ్చిమా 

సియా, యూరపులలో బానిస చకవర్తులననుసరించి సొంత ఆసిత త్యం జనంలో 

కూడాతలె తింది. భారతదేశంలో ఆలాకాదు. నిన్న మొన్నటిదాకా ఆ సి ఉమ్మడి. 

దాయం మీదనే భాగస్వాములుండేవారని స్మృతులను సరిగా అర్థం చేసుకొన్న 
వారు అంగీకరిస్తారు. దాయాదులన్నదానికి ఆరం దాయం అనుభవించేవారనే 

కాని *రిక్రాధిపతులన్న' (ఆస్తి ఆర్థం ఎక్కడా లేదు. ఆదిలో “రిక్ష' ఆన్న 

పదానికి చరాస్తి అన్న అర్ధమే ఊండేది. దాన్నే పంచుకునేవారు. చరాస్తి 

ఒక్క_టే. సొంత ఆసి (|పయివేటు _పాపక్ట్రి కాదు. ఈ అన్ని కారణాల 

వల్ల ఇక్క.డ నారీలోకంలో కచ్చడాల అవసరం తక్కు_వనవచ్చు. కనుకనే 

ధర్మావావు కూడా దానికి ఉదాహరణలివ్వలేక పోయాడు. అంతకఃవురరక్ష్షణ 

గురించి చాలా రాసిన కౌటిల్యుడు, కామందకాదులు కూడా వీటి _పస్తావన 

తేలేదు. పురుష షండత్వం పోవటాన్ని గురించి రాశారు. మన దేశ చరిత 

పరిశీలి సే బలంగల ఏ రాణీ పుుతుడైనా రాజ్యానికి రాగలిగేవాడు. కనుకనే 

తెలుగు దేశాన్నేలిన శాతవాహన ఇజ్వుకులు తల్లుల పేర్షతోనె |వసిద్దికెకాా_రు 

గానీ తండుల పేర్లతో కాదు. కనుక తెలుగు సాహిత్యంలో ఇనుప కచ్చడాల 

(పసక్షి పురుషుల విషయంలోనే కవులు ప్రస్తావించటం కనిపిస్తుంది. కానీ 

శ్రీల విషయంలో ఎక్కడా చెప్పకపోవటానికి ఈ సామాజిక వాస్తవికతే 
కారణం అనిపిస్తూంది. 
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ఇనుప కచ్చడాలను సామాజిక పరిణామ దశల వెలుగులో చూడటం 

చాలా ఆవసరం. |పపంచంతో మానవజాతి చరితను చాలా శాస్త్రీయంగా 

అధ్యయనం చేసిన వ్యక్తి మోర్గాన్. ఆయన సమాజ వరిణామ దశల్లో ఆటు 

విక యుగం, అనాగరిక యుగం, నాగరిక యుగం అన్న మూడు (ప్రధాన 

మెన వాటిల్లో మొదటి రెండు దశలనూ; నాగరిక యుగంలోకి పరిణామం 

చెందే సంధి కాలాన్నీ, కుల్లుంగా పరిశీలించాడు. యుగాల్లో మార్పులు రావ 

టానికి ముఖ్యకారణం జీవనాధారానికి మూలమైన వస్తువుల ని సరణ అనీ, ఈ 

రెండూ పరస్పరం కలిసే ఉంటాయనీ మోర్లాన్ అభి్మిపాయపడ్డాడు. ఆయితే 

ఆయా యుగాలకు సంబంధించిన కాలాలను వేరుచేయటానికి స్పష్టమైన 

చిహ్నాలు కనపడవు, 

ప్రీ పురుష సంబంధాలను దశలవారీగా వరిశీలిస్తే ఈ కింది వష 

యాలు తెలుస్తాయి. ప్రాచీన చరితను చూస్తే ఏకకాలంలో స్రీలు బహు 

భర్హృత్వాన్నీ, పురుమలు బహుభార్యాత్వాన్నీ అవలంబించిన రోజులు 

ఉన్నాయి. అందువల్ల బిడ్డల్ని ఉమ్మడిగా అందరి విడలుగా పరిగణించే 

వారు. ఈ పరిస్థితులు ఎన్నో మార్పులకు లోనె ఏక భార్యా, భ రృత్వంలోకి 

మార్పు చెందాయి. ఆరంభంలో బహు విస్తృతంగా ఉన్న వివాహబంధంలో 

ఇమిడి ఉన్న (పజల సంఖ్యని అంతకంతకూ తగ్గించడం వెపే ఈ మార్పులు 

కొనసాగాయి. చివరకు ఒక జంటని మాతమే ఇముడ్చ్నుకొనే సతి ఏర్పడింది. 

ఇదే ఈనాడు [పాధాన్యం పొందుతున్న వివాహ పద్దతి. పీటన్నిటికన్నా అతి 

[పాధ మికమైన దశ ఒక్ టుందనీ అందులో త్రీ పురుషులమధ్య సంబంధాలలో 

శ విధమైన నిర్చంధాలన్నవీ లేవనీ, అంటూ మొదటిసారిగా సామాజిక వరి 

కామ దశలను ఆధ్యయనం చేసేవారికి తెలిపింది *బాకొపెన్ి అన్న శాస్త్ర 

జ్ఞాడు. కాసీ దీన్ని ఒప్పుకునే దైర్యం నాగరికులమని అనుకుంటున్న కొందరు 

శాస్త్రజ్ఞులకు అబ్బలేదు. ఈ పె సిద్దాంతం ఒప్పుకుంటే మానవజాతికి అవ 

మానం కలుగుతుందని వెస్టర్ మార్క వంటివాళ్ళు ణావించారు. జంతు 

(ప్రపంచంనుండి ఉదాహరణలు తెచ్చీ, లెధోర్నే అనే శాస్త్రజ్ఞుడు చేసిన కొన్ని 

పరికోధనాంశాలను సాక్ష్యుం పలికిన్తూనూ, మానవుడు ఆదినుండి ఏక పత్నీ (వతు 

డని చెప్పటానికి నానా తంటాలూ పడ్డారు. కానీ కాలం, తర్వాతి వరిశోధ 

నలూ _ వాళ్ళ కావాలను తుక్కు.కింద ఎగరగొట్టాయి. జంతువులను ఆధా 

రంగా తీసికొని మానవుల్లో ప్రీ పురుష సంబంధాలను అంచనా వేయటంవల్లే 

వెస్టర్మార్,_ పప్పులో కాలేశాడు. దీన్ని ఎస్పినాన్ అన్న శాస్త్రజ్ఞుడు తన 

“ డెసోసి యాటిస్ ఆనిమల్స్” (1877) అన్న [(గంథంలో జంతువుల్లో “మంద” 
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ఉన్నతం. కుటుంబం _ మంద అన్నవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకాలు. అందులో 

ఒకటి ఆభివృద్ది చెందుతుంటే రెండోది సన్న గిల్దుతుండి - అని వివరిస్తూ 

వెస్టర్ మార్క్ను తోసిరాజన్నాడు. మానవుల కుటుంబం అన్నది జంతువుల 

దానికి భిన్నమని రుజువు చేశాడు. 
మానవుల్లో [పాచీన కుటుంబ విధానం గుంపు పెళ్ళి. అది కొంత అభి 

వృద్ది చెంది బహుభ ర్హృత్యంగా మారింది. జంతువుల్లో కనబడని అనూయ ఈ 

దశలో మానవుల్లో (పవేశించింది. హార్ట్ లాండ్ " తన “పిమిటివ్ వెటర్న టీ 

అన్న [(గంధంలో “ఆసూయకు వీజం సొంత ఆధి భావంి (పే ii. 102 

అంటాడు. 

(పాచీన కాలం నుంచీ అనుశుతంగా వస్తూన్న సమిష్టి కుటుంబ జీవి 

తాన్ని బహుభర్పాత్వంలోనుండి వచ్చిన జంట కుటుంబం నిర్మూలించలేక 

పోయింది. సమిష్టికుటుంబ నిర్వహణలో స్రీదే పెజేయి. జంటకుటుంబం ఏర్పడే 

వరకూ ఉన్న అన్ని దశల్లోనూ బిడ్డలకు తండ్రులను గు ర్రించడం చాలా 

కష్టం. అందుకని సంతానాన్ని ఒక్క. తల్లివైపు నుండే గుర్తించేవారు. ఫలితం 

తల్లులకే గౌరవం. పెత్తనం కూడానూ. అ'ఘోర్ రెట్ ఆన్న మతబోధకుడు 

“ఇరాక్యూ సెనెకా” అనే తెగల మధ్య చాలాకాలం జీవించాడు. అతడి పరిశీలన 

అను మోర్లాన్ తన (గంథంలో నమోదు చేసూ శువిషయాలను స్పష్షంచేశాడు. 

(పే 494) 

ఆందరికీ భార్యగా ఉండడం అనే స్టితినుండి, ఏకపత్నీ ఏకభ రృత్య 

స్థితికి మార్పు ప్రియే తెచ్చిందని బాకొఫెన్ చెపాడు. మన పురాణాల [ప్రకారం 

అరుంధతి, జంట పెళ్ళికి నాంది పలికిందని తెలుస్తూంది. ఆటవిక యుగంలో 

ఆరంభ మైన “గణంి లో స్రీదే చెచేయి. అనాగరిక యుగంలో దిగువ దశ 

నుండి నడిమి దశవరకూ కూడా బహుభార్యాత్వం బహుభ రృత్వం ఉంది. 

శ్రీల అధికారం ఇంకా అమల్లో ఉంది. అనాగరిక యుగం నడిమి దశనుండి 

మెదశకు మారే మధ్యకాలంలో జంట కుటుంబం ఏర్పడి దాని నుండి ఏక 

పత్నీ కుటుంబం రూపుదిద్దుకొంది. నాగరికత 1పారంభానికి ఇది చిహ్నం, 

స్రీ స్థాయి సతనానికి ఇదే నాంది. 

పితృస్వామ్యం అవతరించింది. వ్యవసాయం బాగా సాగి భూమి, 

"మందలు, వ్యక్తుల ఆస్తులుగా మారడం ఆరంభించాయి. దీనితో ఈ ఆస్తులకు 

వారనులను నిర్ణయించడం ఆవశ్యకంగా పరిణమించింది. వంశాలు పురుషుణ్ణి 

బట్టి నిర్ణయించడం మొదలైంది. సంవద పెరగటం, నూతన నామాజిక 

సంబంధాలు ఏర్పడటంతో బానిస విధానం ఆరంభమైంది. ఆస్తి అన్నది 
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ఉండడం, వారసుడి కోసం తవనపడడం మొదలవడంతో జంట పెళ్ళి; మాతృ 

సామ్యం గల సామాజిక వ్యవస్థ మీద "పెద్ద దెబ్బ పడింది. తం(డి ఎవరో 

నిర్ధారించడం మొదలై ౦ది. సంపదలు వృద్ధి పొండి నకొద్దీ మగవాడి [పాముఖ్యం 

పెరిగింది. తల్లి హక్కును తో 'సెయ్యడం అతనికి అవసర మైంది, 

అందుకోసం విడ్డలను తండి కోవతో గుర్తించాలన్నదీ, తండి గణంలోనే 

ఉంచాలన్న దీ చిన్న చట్టంగా చేస్తే చాలను కున్నారు. చేశారు. ద ౦తో వంశాన్ని 

త్రీ వేపునుండి గుర్తించడం ఆగింది. వారనత్వం తల్లి వేపునుండి సంక 

మించడం పోయింది. ఒకే దెబ్బతో రెండు పిట్టలు. స్రీ కిందపడటమే కాదు 

సేవకురాలు . బానిసగా దిగజారింది. కుటుంబం అంటే ఆరం మారింది. 

రోమనులు కుటుంబం అన్నదాన్ని సఫెమీలియా ఆంటారు. దీనర్థం 

వివాహితులైన భార్యాభ ర్రలనిగానీ, వారి సంతానమని గానీ కాదు. ఫెములస్ 
అంటే ఇంటి బానిస. ఫెమిలియా అంటే ఒకే యజమానికి చెందిన బానిసల 

గుంపు. ఈరకంగా బానిసగా ఇంటిస్త్రీ మారడం చట్ట సమ్మతం అయిందని 

మోర్షొన్ అంటాడు. దీన్ని ఏం గెల్స్ ఆంగీకరినూ “ఆధునిక కుటుంబంలో 

బానిసత్వమే కాదు దాసత్యం కూడా వీజ రూపంలో ఇమిడి ఉంది, 

వీటి ఆవిర్భావం వ్యవసాయ పనుల కోసమే” అని స్పష్టికరిస్తాడు.107 

భార్య పాత్మివత్యాన్ని ధృవపర్చడానికి, బిడల తండిని ధృవవర్చ 

డానికి _ ఈ విధంగా స్రీ భర అధికారంలోకి ఎలాటి షరతులూ 

లేకుండా తలవంచుకు వెళ్ళిపోయింది. అప్పటి వరకూ మాతృత్యం 

హా స్తవం. పితృత్వం విశ్వాసం. అంటే ఒకటి [పత్యక్ష్ష (ప్రమాణం 

అయితె, మరోటి శ బ్ర|పమాణం అన్నమాట. ఆస్తి సమాజ పరంణా 

ఉండి, కుటుంబ వరం కానంతవరకూ ఆధిక వారసుని సమస్య తలెతలేదు. 

ఆప్పుడు పిల్లల పితృత్యాన్ని పట్టించుకోలేదు. దినికి ఉదాహరణలుగా కాద 

చెయులు, దైత్యులు లాంటి పురాణోదాహరణలనూ ; వాసికష్షీపుత, మాఠవీ 

ప్యుత, హారీతి పుత వంటి చారిత్రకోదాహరణలనూ చూడవచ్చు. భారతంలోని 
మాాదేయులూ, కౌంతేయులూ అన్నవి దీన్నే నిరూపిస్తాయి.108 

ఈవిధంగా జరిగిన మార్పువల్ల సగో|తవివాహాలూ, దంపతీ వివాహాలూ 

పోయి ఏకపత్నీ వివాహదశ ఏర్పడింది. పత్నుల సంఖ్య ఎంతున్నా వార 

సత్వం హక్కు_౦డే పుత్రుణ్ణి కనే హక్కు. ఒక్కదానికే. ఆమెను ఏకపత్ని 

ఆసీ109 మిగిలిన వారిని ఉపవత్నులనీ అనేవారు. ఏకపత్నికి చాలా ఆధి 
కారాలు ఉంటాయి. ఉపపత్నుల మీద అంపే సవతుల మీద అధికారం చెలా 

యించవచ్చు, ఇంటి పనులు పురమాయిం చవచ్చు. 

కారణం 

ఉపపత్నుల సంతా 



రావేలు గలవాడ రార పొలిగాడ 447 

నానికి ఆస్తి హక్కులేదు. “దాయాది” అధికారం తప్ప, “దాయ మూలాల” 

మీద అధికారం, హక్కు ఉండేదికాదు. ఆ ఏకపత్నే పధాన గృహిణి _ 

పట్టమహిషి.110 

ఆలాంటి వారసుణ్ణి కనాలి కనుకనే ఆ పతికి పరపురుష సంపర్కం 

లేకుండా సాధ్యమైనంతవరకూ బందోబస్తు చేసేవారు. ఆడపిల్లలను కొనుక్కుని 

వివాహం చెనుకునే ఆచారంలో కూడా క్తికి పరపురుష సంవర్క_ం లేకుండా 

జాగ తపడేవాళ్ళు.111 అంటే కొనుక్కున్న పురుషుడి వల్లే ఆ స్రీ వారసుణ్జి 

కనాలన్నమాట. ఇంతకు పూర్వం ఉన్న అన్ని దశల్లోనూ హ్రీం కన్యాత్యం 

గురించి ఎవరూ పట్టించుకునేవారుకాదు. దీనికి మతానికీ దగ్గర సంబంధం 

ఏర్పడటంతో కన్యాత్వం మీద పట్టింపులు ఆధిక మయ్యాయి, 

(విటిమ, మధ్య ఆఫికా, మార్షల్ దీవులూ, ఇండొనీషియాలో ఉండే 

కొన్ని జాతుల (వజల్లో అతి చిన్న వయస్సునుండి ఆడపిల్లలకు వరపురుష 

సంపర్కం ఉంటుంది.112 నాగాలలో పెళ్ళి తర్వాత దీన్ని నిషేధించారు, 

మడగాస్కర్ దగ్గర వాలావే అనే చోట చిన్నపిల్లల సంపర్క_కాండను 

వాళ్ల తల్రిదం్యడ్రులు చూన్తూ సంతోషిస్తూంటారు. ఇలాటి ఉదాహరణలను 

_ఫీజరు చాలా ఇచ్చాడు. వివాహానికి ముందు ఆడపిల్లకు బిడ్డలుండటం ఆమె 
గౌరవ్మపతిపత్తులను పెంచేది. కొన్ని సందర్భాలలో పెళ్ళికొడుకు, పెళ్ళి 

కూతురుకు పెళ్ళికి వూర్వుం పుట్టిన బిడ్డలను పదిమందికీ చూపి తన గొప్పు 

తనాన్ని (బిడ్డలు కనగలిగే దాన్ని చేసుకున్నానంటూ) చాటుకొనేవాడు 
కూడానూ. “సెరంి అనే [పపాంతంలో చిన్నపిల్లలకు ఆ తండాలో ముసలిది 

ఒక ఆకును చూపుడు వేలితో పొడిచి పరస్పర సంపర్క. విషయాలు తెలుపు 

తుంది. ఇష్టమొచ్చిన వాళ్ళతో కన్నెరికం అయింతర్వాత తిరగటానికి స్వేచ్చ 
ఆడపిల్లలకు లభిస్తుండి. ఎవరో ఒకరితో 'పెళ్ళికాగానే ఆ స్వేచ్చ హరించుకు 

పోతుంది. ఇదింకా కొన్ని ఆ(ఫికా జాతుల్లో ఊంది. కన్నెరికం చేయడమన్నది 

తండా నాయకుడికి కానీ, తండాలో వృద్దులకు గానీ బాధ్యతగా ఉంటుంది. 

అంతవరకూ ఆ పిల్ల కన్యాత్వం కాపాడాల్సిన బాధ్యతకూడా ఆనాయకుడి మీదే 

ఉంది. 

ఈ వివరణల ద్వారా ఆడపిల్లకు పరపురుష సంపర్హాం లేకుండా 

కాపాడవలసిన అగత్యాలు కొన్ని తెలిశాయి. ఆస్తికి వార సుణ్ణి కనడంకోసం, 

శుల్కం ఇచ్చి కొనుక్కునే వరుడికోసం, కొన్ని సందర్భాల్లో (ప్రధానంగా 

ఆనాధవిడ్డల పుట్టుకను ఆపటంకోసం అన్నవి కారణాలు. వివాహానికి పూర్వుూం 

పుట్టిన బిడ్డలు సొంత ఆస్తి రాకముందు సమిష్టి ఆస్తికి మందకూ చెంది ఉండే 
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వారు. కాసి మందనుండి జంట ఆవిర్భవించగానే, సమిష్టి ఆస్తీ నుండి వ్యష్టి 

ఆసి రాగానే ఈ బిడ్డలు తలబరువుగా తయారయ్యారు. న ఆవ 

డానికి; కన్నెరికం కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత స్రీల మీదా, కాపాడవలసిన 

బాధ్యత తండా, తండా నాయకుడు, భర్తల మీదా వడింది. దాంతో అందుకు 

మార్గాలూ, విధి నిపషేధాలూ ఏర్పాటు, చేసుకోవడం ఆరంభించారు. 

తన తండాలోవాళ్ళను చేనుకోవడం నిషేదించారు. తన “టోటంి తో 

వాళ్ళను పెళ్ళిచేసుకోవడం నిషేధించారు. తన గతంలో వాళ్ళను వివాహం 

చేసుకోకూడదన్నారు. వీటన్నిటికి కారణం వారసత్వం, పురుమడి ఆధిపత్యం 

వంటివేనని మలినొవిస్కీ. స్పష్టంగా వివరించాడు. (టో(బియాండ్ తెగల 
ఆచారవ్యవహారాలను నిశితంగా పరిశీలించి -పెనిషేధాలను ఆత్మికమించిన 

వాళ్ళకు కఠినంగా మరణకిక్షవేసేవాళ్ళనీ కూడా చెప్పాడు.113 సామాజిక శాస్తా? 

ధ్యయనం చేసిన మార్గరెట్ మీడ్ 'ఆరాపీక్’ తండాలను బాగా పరిశీలించింది. 

ఆమె కూడా పె నిషేధాలను ఆ తండాలు అమలు పర్చేవని అనేకోదావ 

రణలతో తన “సెక్స్ ఆండ్ పెంపరమెంట్ ఇన్ (తీ పిమిటివ్ సొసయిటీస్' 

అన్న [గంధంలో వివరించింది. !14 

ఈవిధంగా సమాజంలో మాతృస్వామ్యం (తోసిరాజని పితృస్వామ్య 

అవతరించింది. పురుషుడి ఆధిపత్యం అందలమెక్కింద. ఏకపత్నీ, ఏక 

భర్భృత్వం మగవాడికి కాక ఆడ దానికి మాతమే వర్తించేదిగా అయింది. ఈ 

పరిస్థితుల్లో ఆడవారి రక్షణ ఆవశ్యకం. వాటికి అనేక మార్గాలు ఆలోచిం 

చారు. ఇళ్ళల్లో స్రీలుండే భాగం వేరుగా ఉంచారు. బానిస శ్రీ తోడు లేకుండా 

ఇంటిస్రీ బయట కడుగు పెట్టకూడదన్నారు.్మఇంట్లో వాళ్ళమీద నిఘా ఉండేది. 
వరపురుమల్ని దూరంగా ఉంచేందుకు మొలోషియను కుక్క_లను కాపలా 'పెప్ర 

వారని “అరిస్టోఫానెస్' రాశాడు, ఆసియా, నగరాల్లో స్రీలకు కాపలాగా కొత్తా 

లను పెస్టేవారు. హరిడోటస్ కాలం నాటికే ఈపని కోసం కొజ్ఞాలను తయారు 

చేసే పర్మిశమ “చియాన్'లో ఉండేది. వాక్స్మత్ ఈ కొజ్టాలను నాగరికులు 

కూడా కొనుక్కునేవారని ఆంటాడు,. 

ఏక పత్నీ పద్దతి రంగం మీదికి రావటం అనేది, స్రీ పృుదుషుల మధ్య 

'స్నేవా సమ్మేళనంగా రానేలేదనీ, గతించిన |పాదీన యుగాలలో ఎన్నడూ 
ఎరగని ప్రీ పురుషుల మధ్య పోరాటాన్ని (వకటించిందసీ ఎం గెల్ఫు గట్టిగా అభి 

(పాయవపడ్డాడు. (గీసులో పురుషులు అతికఠోరరూపంలో దీన్ని త్రీ మీద 
(ప్రయోగించారు. తోలు, ఇనువ కచ్చలను కట్టి ఆమను బంధించారు. తమ 

భార్యల పాతివత్యం కాపాడగలిగామని చంకలు గుద్దుకున్నారు. 



పురుష కచ్చడం 
వ 

రేల తెగల్లో 

38 న్యూగినీలో లజ్జ 

చ ల్సి 

ఇప్పటికీ క 

37 ఇర ండ్ లో 



41 మొదట (గ్రాంధికంలో ధర్మారావు రాసిన విజయవిలాస 
వ్యాఖ్యానం హృదయోల్లాసం - రాత ప్రతులు. 

ఉపయోగించే కచ్చడం. 
రే 

ష్ లో మగవాళు 

39 భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతా 
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ఇంతటి తాత్విక పునాది ఉన్న ఇనుప కచ్చడాల ఆవిర్భావాన్ని సూర్య 

రంగంగా ఉంచుకుంటూ ధర్మారావు ఇనువ కచ్చడాల రచనను వరిశీలించాలి 

ధర్మారావు ఇనుప కచ్చడాల వ్యాసాలను తాము నడిపిన కాగడా వార 

పృతికలో 1940 జనవరి నుండి జులై వరకు ధారావాహికంగా (పచురింబారు. 

జనంలో సంచలనం కలిగించారు. అప్పటికే దేవాలయాలమీద బూతుబొమ్మ 

లెందుకు ? అన్న వ్యాసాలను పజామితలో రాశాడు. సాహితీవేత్తల్లో ఒకరుగా 

ఉండే ధర్మారావు కలం నుండి సామాజిక మానవశాస్తాంల వెలుగులో ఇటు 

వంటి వ్యాసాలు కూడా రావడం వారి (ప్రతిష్టను బాగా పెంచింది. మొదట్లో 

ఈ వ్యాసాలు ఆషామాష్నిగా రాస్తున్నారని కొందరనుకున్నా రానురాను దీని 

వెనుక ధర్మారావు నిశిత పరిశీలనాశ క్రి పాఠకులకు అర్థంకావడం ఆరంభ 

మైంది. అనేక పదబంధాల, పలుకు బళ్ళ, సామెతల వెనక తరతరాల మానవ 

సంచితమైన ఎంత చరిత ఉందో ఈ వ్యాసాలు తెలియచెప్పాయి. మానవ 

సంస్కృతి పరిణామదశల్లో ఉండే అనేక మజిలీల్లో ఈ కచ్చడాల కాలంకూడా 

“ఒక మజిలీ వంటిదని ధర్మారావు అభ్మిపాయం. ఈ మజిలీ చేరుకోవడానికి 

జరిగిన యాతావిశేషాలు ఇంతవరకూ చర్చించడం జరిగింది. ఇక ఈ కచ్చ 

డాల నిర్మాణం గురించి, ఉపయోగించిన చరితలోని ఆధారాలను పరికిలించడం 

ఆవసరం. మానవ చరితలో మధ్యకాలపు పుటలు తిర గెయ్యట9 ఆవశ్యకం. 

ధర్మారావు భావంలో “మానవుడు (ప్రకృతికి విరుద్దంగా ఉండడమె ఒక 

గొప్పతనం ఆనుకున్న కాలంలో, [పవాహానికి ఎదురీదాలన్న భావంతో, ని|గహా 

నికి స్వశ కి చాలక ఈ ఇనుప కచ్చడాలకు లోనుఅయ్యాడని ఉంది (పేజి ల్స్. 

దీనికన్నా మరికొంత శా స్ర్రీయ అవగాహనతో ధర్మారావే “మతం కోసం ఆని 

కొందరు; మహత్వం కోసం ఆని కొందరు; తమంతట తాము తెచ్చి పెట్టుకున్న 

గోల” ఆని వివరించాడు. దీనికంతటికీ వెనుక ఉన్న తాత్విక భావాన్ని విశై 

షిసూ “తన వంశం _ తన వంశ గుణాలు _ తన వంశ గౌరవం అన్న భావం 

వబలడంతో ఇవి అవతరించాయసీ (పేజి 10), నా సొతు ఇతరులు వినియో 

గించ కూడదన్న బుద్ది వివాహం తర్వాతనే కనబడుతుందని” (పేజి ల) 

చవ్రూ ఈ కచ్చడాల రాకనూ వాటి దశలనూ స్థూలంగా చెప్పాడు. 

ఈ భావాలు రావడంతో శ్రీ పురుషుడిసీ, పురుషుడు స్రీనీ ఇలా కట్టిపడే 

శారు. పురుషాంగాలకు స్రీలు ఇనుప రింగులు కుట్టించేవారు, స్రీలకు కూడా 

ఇలాటి బందోబస్తునే పురుషులూ చేశారు. కన్యాత్వం పట్టించుకోని దశ నుండి, 

కన్యాత్య నిరూపణ అవసరమైన దశకొచ్చెసరికి ఏటి అవసరం పెరిగిందిః 
శ ల క we 



ఉర్ 0 తాపీ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 

అకతయోనుల గౌరవం పెరిగింది. “స్రీ బుద్ధిః [పళయాంతకః”' అన్నా; “ఆవ 

సరదూరాత్” అన్నాక శ్రీ ఆంటే యమదూత, కఠోర సర్పం, మృత్యుదేవత కు 
దగ్గర చుటం ఆన్నా;- 

a చ 

ఇలా వాడినవస్నీ పురుషుడు ఒకరకంగా తన అశ క్తతను వెల్లడించుకునే 

డాబుసరి మాట. ప్రేటో ప్రీలను చాలా తక్కువ భావంతో అంచనా వేశాడు, 

యురిపిడిస్ “విమెన్ ఆర్ ఇంపాపెంట్ ఫర్ గుడ్ బట్ క్లైవర్ కంటై9వర్స్ 

ఆఫ్ ఆల్ ఈవిల్” _ అన్నాడు. అనేక _దేశాల సామెతలు కూడా స్ర్రీలను 

కించవరిచే విధంగా ఇలా ఉన్నాయి. 

క్ భార్య సలహా విను _ వ్యతిరేకంగా చేయి. (చైనా) 

వదిమంది ఆడాళ్ళలో ఒకరికే హృదయముంటుంది. (రష్యా 

మనల్ని మనం దుష్టస్రీలనుండి రకశించుకుందా ౦. 

మంచి చూపుల ఏరల్లో చిక్కుకోకూడదు. (స్పానియర్ద్సృ 

మంచిదై నా చెడ్డ టె రా గురానికి దెబ్బలు కావాలి. అలాగే శ్రీకి. 

(ఇటలీ) 

(ఫెంచి సాహిత్యంలో 1కివ శతాబ్దంలో రాసిన డోమన్ _ డిమ. లా రోజ్ 

ఆనే "పెద్ద (గంధం ఉండేది. అందులో శ్రీని “యాన్ ఆనెస్ట్ వుమన్ ఈజ్ యాజ్ 

రేర్ యాజ్ ఎ బ్లాక్ స్వాన్ /* - అని వర్ణించారు.116 ఆడ దాని నమ్మక|దోహాన్ని 

వర్ణిస్తూ కధలూ గాధలూ, పదాలూ పాటలూ రాశారు, 117 వీటన్నిటివెనకా 

తన స్ర్రీని తాను తృ ప్రిపరచలేక పోతున్నానేమోనన్న బాధా, ఆలాటవ్పడు ఆ 

లోసాన్ని కప్పి పుచ్చుకోడానికి ఈ కచ్చడాలూ చాలా నేర్పుగా మగవాడు 

వాడాడు. (పేటి 63. శ్రీని ఎలా తృ ప్రిపరచాలి అన్నదానికి వాత్సాయనుడు 

ఒక కాండమే రాశాడు, పురుషుడు వాడాల్సిన మందులనూ, ఉపయోగించాల్సిన 

ఇనుప సాధనాలనూ తెలిపాడు. ఇదొక శాస్త్రంగా పరిణతి చెందింది ' తూర్పు 
దేశాల్లో కనుక, ఈ కచ్చడాలు కూడా బహుళా తూర్పునుండే పడమటికి పాకి 

ఉంటాయని ధర్మారావు భావించాడు. తాను బహుభార్యాత్వాన్ని అవలంబించినా, 
స్రీ ఏక భర్పకగా ఉండాలన్న అనసూయతో వీటిని ఆరంభించి ఉంటారని 

కూడా ఏరభ్మిపయపవడ్తున్నారు. (పేజి తిల). 

చర్మితలో బాగా స్పష్టంగా ఈ కచ్చడాలు 18వ శతాబ్దం నుండి 

ఏనియోగంటో ఉన్నటు కనబడ్డాయి. మత(పచారం కోసం జరిగిన యుద్ద 

సందర్భాల్లో, వెళ్తూవెళ్తూ తమ భార్యలకు ఈ కచ్చడాలను క్లే యూరోపియన్ 
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వీరుల చరితలు చాలా తెలుస్తాయి. ఇటలి, జర్మనీ, [ఫాన్సు, స్పెయిన్ 

దేశాలలో ఈ కచ్చడాల ఆచారం బాగా వ్యాపిలో ఉండేది. 118 19వ 

శతాబ్దంలో కూడా స్పెయిన్లో కచ్చడాలను చాలా బహుళంగా న్రీలకుపయో 

గించే ఆచారం కనిపిస్తుంది. 119 అంతేకాదు 1970 లో కూడా ఇటువంటి 

ఆచారం కొనసాగుతున్నట్లు, ఆ కచ్చడాల బొమ్మలను దుకాణాలలో _పచారంగా 

పెడ్తున్నట్లు కూడా చూడగలం. 120 

గతంలో హోమర్ తన “ఒడిస్సీ! (గంధంలో ఈ కచ్చడాల |వన క్తి 

తెచ్చింతర్యాత, సుమారు రెండువేల సంవత్సరాలకు గీనులో “ఫా రెం టైన్! 

నగరంలో వీటి ఉనికి తేలింది. హోమర్ కథలో వీనస్ తన భరకు నమ్మక 
దోహం చేస్తుంది. అప్పుడు భర హిఫియస్టాస్ వీనస్కు ఈ కచ్చడం తొడుగు 

తాడు. వీటిని ఆధారాలుగా తీసుకుని ఈ కచ్చడాలకు “వీనస్ కచ్చడా లనీ, 

'ఫ్లారెంమున్' కచ్చడాలనీ పేరొచ్చింది. ఆ తర్వాతే ఇవన్నీ (ప్రచారంలోకి 

వచ్చాయి. 15, 16 శతాబ్దాలలో చాలా ముమ్మరంగా తూర్పు, వళ్చిమ దేశాల్లో 

వీటి వాడకం “పెరిగింది. 121 వాల్డేరు ఈ కచ్చడాలను రోము, వెనిసులలో 

మధ్యయుగాల్లో జాగా వాడారని రాశాడు, 122 

ధర్మారావు ఈ ఇనుప కచ్చడాల చితాలను అనేక దేశాల మ్యూజి 

యంల ఆల్బములలోనుండి సేకరించి |ప్రచురించారు. సుమారొక ఎనిమిది 

కచ్చడాల చిత్రాలను ఇందులో చూడచ్చు. పొచెంజర్ కచ్చడం, కూసి 

కచ్చడం (పారిస్లో ఒక మ్యూజియం పేరు హానీ, కాల్మార్ కచ్చడం (జర్మ 

సీలో ఉపయోగించింది, పారిస్ కచ్చడం, ఓడెన్వాల్డు కచ్చడం, కరారా కచ్చడం 

(కరారా ఇటలీలోని *పాడువాకు డ్యూక్. ఇతడు వరమ కిరాతకుడు “టైరెంట్ 

ఆఫ్ పాడువా అనే వాళ్ళితన్ని. ఇతడు శ్రీలను కాధించడానికి చాలా నాజూ 

కుగా ఏటిని తయారు చేయించాడు.) ఎర్బాక్ కచ్చడం, నార్జిస్కాా కచ్చడం 

ఆ చిత్రాల్లో ఊన్నాయి. 

ఈ కచ్చడాల గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన కథలను కూడా ధరాక్తి 

రావు సేకరించాడు. అక్కడక్కడ (వవంచ సాహిత్యంలో సకృత్తుగా వచ్చిన 
కచ్చడాల |[పస్తావనలనూ ఈ వ్యాసాల్లో (పస్పుటీకరించాడు. కోర్టులో మధి 

యుగాల నుండీ ఇరవయ్యో శతాబ్దం వరకూ అప్పుడప్పుడొచ్చిన కొన్ని కేసుల 

విషయాలనూ, అందులో బయటపడ్డ __ కచ్చడాలు వేసినందుకు పడ్డ శిక్షలనూ 

వివరించాడు. 

1910లో పారిస్లో “*పేరట్ కేనుు సంచలనం కలిగించింది, 

ముద్దాయి కీ పేరుమోసిన డాక్షరు. ప్యతికలు అనేక శీరికలు పెట్టి ఆ కేసును ~~ 
కు 

అహ 
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బాగా |పచారం చేశాయి. చివరికి ఆ డాక్టరుకు భార్యను అవమానపర్చాడని 

కోరు శిక్ష విధించడంతో కధ పషగ నలక. దీనికంతటికీ కచ్చడమే కారణం. 

( పేజీ £7). 1982లో పారిస్లోనే హె ననీ లిటీర్, క్టునీ మ్యూజియం చూడటానికే 

భ్నాడు. అక్కడ ఓ కచ్చడం చూసి బాగుందనుకొని ఓ కం"పెసీ చేత తయారు 

చేయించాడు. భార్యను తొడుకో_మని నిర్బంధించాడు. ఆతడి చర్యలను సమ 

ర్దించే కొందరు పురుషులు వీటిని చూసి తామూ తమ ఇల్లాండ మీద (పయో 

గించటం ఆరంధించారు.123 దాంతో వీట్మిపశ స్తీ ప్ప [ప్రచారమూ మళ్ళీ మొదలైంది. 

ఇలా ఉండగా 1966_పాంళాల్లో ఇంగ్లండ్ లో రిడ్డ్ వే [పాంతంలో ఓ మెటల్ 

పనివాడుండేవాడు. అతడి పేరు డేవిడ్ రెన్విక్. ఆతడి భార్య రోజ్ మొరీ 

ఓ మ్యూజియంలో 1గివ శతాబ్దం నాటి ఓ కచ్చడం చూసి అందానికి మోజు 

వడి దాని బొమ్మ కాగితం మీద రాసుకొచ్చి భర్తకు చూపింది. హాస్యంగా 

ఉండకపోతుందా అని అతడు ఓ కచ్చడం ఆలాగే తయారుచేసి తన దుకా 

ణంలో పెట్టాడు. కొద్ది రోజులకు అతడికొక్క. ఇటలి నుండే 1580 కచ్చడాలు 

కావాలని ఉ తరం వచ్చింది. క్రమంగా |వవంచంలోని చాలా దేశాలనుండి వీటి 

కోసం ఉత్తరాలు అతడికొసున్నాయి. ఒకొొ_క్క_దాని ఖరీదు 60 పౌండ్లు 

పెట్టాడు. అయిదుగురు వనివాళ్ళతో మంచి షెఫీల్దు లోహంతో వారానికి 

అతడు రీ0 కచ్చడాలే తయారు చేయగలడు. కానీ దాని గిరాకీ ఊహించ 

నంతగా పెరిగిందంటాడు.124 

వీటినిబట్టి చూస్తే ఇంకా ఈ కచ్చడాలు [ప్రపంచంలో కొన్ని దేళాల్లో 
వాడుకలో ఉన్నాయనే అనవచ్చు. ఈ మధ్య కేరళ నుండి వచ్చే కం. 

ఆన్న ఆంగ్ల పతికలోనూ (1979), బ్ నొంబాయి నుండి వచ్చే బ్రిట్స్ సంచిక 

లోనూ (1980) ఈ కచ్చడాల బొమ్మలు వేస్తూ వ్యాసాలుకూడా “వచ్చాయి. 
ధర్మారావు ఈ కచ్చడాలను చాలా 'విపులంగా వర్గిం చాడు. ఇవి తోలు 

బెల్ట్ లనుండి ఆనేక లోవాలతో కూడా తయారుచేసేవారు. నడుముకో పటకా 

కటి స్రీ మర్మావయవం కనిపించకుండా వెనక పురీషభాగం మీదుగా పట్కాాకు 

తగిలిస్తారు. కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవటానికి అనువుగా రం|ధాలుంటాయి. 
శరీరానికి ఒత్తుకొని బాధ కలగకుండా మెతటి గుడ్డలూ, చర్మంతో కచ్చడం 
లోవరి భాగాలను అపురుసారు. కష్టం లేకుండా కదలటానికి వీలుగా అనేక 

ముక్కలను లింకులుగా అతికి నిర్మిసారు. తాళం వెయ్యటానికి అవకాశం 
ఏర్పాటు చేస్తారు. రం|ధాలచుట్లూ వళ్ళు అమర్చటం ద్వారా మరింత కట్టుదిట్టం 
చేయడం కూడా ఉంది, ధరించేవాళ్ళ ఆర్థికపరమైన స్థాయిలననుసరించి" బంగా 
ధంతోనూ, ఏవిధాతై న నగిషీ పనులతోనూ కచ్చడాలు చేసేవారు. 
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ఈ కచ్చడంలో ముందు భాగం రావి ఆకు ఆకారంలో ఉంటుంది. 

ఆంధ సంస్కృత కవులు “విపృలచ్చుదం' అన్నారు. జపానులో స్రీలు 

స్నానం చేసే సమయాల్లో ఈ కచ్చడం లాంటి బికినీని ధరించేవారు. దాన్ని 

ఫిగ్లీఫ్ ఆంటారు. మనకున్న ఆచారాలలో ఎదురయ్యే ఆనేక తంతులు ఆతి 

(పాచీన కాలం నుండీ వచ్చే భావాల న్మృతి చిహ్నాలుగా కనిపిస్తూంటా యి. 

అటువంటి వాటిల్లో సిగ్గు బిళ్ళ ఒకటి. 

“సిగ్గుదిళ్ళు ఎలా వచ్చి ఉంటుందన్న చర్చ సాగిస్తూ ధర్మారావు 

గోప్యాంగాన్ని కప్పటానికన్న వాదనతో విభేదిస్తూ పురుమల కెందుకు కట్టరని 

[వశ్నించాడు. (పేజి 21). ఈ సందర్భంలోనే |పాచీన కాలంలో ఆనశేం|ది 

యాలను చాలా పవితంగా చూసుకునేవాళ్ళనీ, ఆ నమ్మకం ఆధారంగా వాణికి 

దృష తగలకుండా ఇలాటి కప్పడాలుండి ఉండచ్చని అన్నాడు. ఈ దృష్టిని 

మరేదైనా వస్తువు మీదకు తిప్పే పయత్నంలో ఇలాటిది కల్పించుకొని ఊండ 

వచ్చునన్న అభిపాయం వెలిబుచ్చాడు. ఈ భావాలను కొంతవరకు _ఫేజరు 

కూడా తన గోలైన్ బౌ [గంథంలో సమర్థించాడు. 

జననేం[దియాల [పాధాన్యం _ పవితత ఆతి [పాచీనమైన ఆది మాన 

వుల భావం. తండాను వృద్ధి చేసే అంగం అన్న ఊహ కావచ్చు. దీనినుండే' 
పూర్వకాలంలో సాక్ష్యం పలికేవాళ్ళు తన గోప్యాంగంమీద చెయ్యేసి సాక్యం 

చెప్పే ఆచారం వచ్చింది. కొంతకాలానికి తొడమీద చెయ్యేసి సాక్యుంచెప్పమనే 

రూపం పొందింది. ఈ విషయాలు బైబిలులో ఉన్న సాంకేతిక పదాలకర్ణం 

తెలిసినవాళ్ళు ఎరిగినవె. సాక్షి హీబూలో “ఇవన్నీ నా తొడల నుండి వచ్చే 

దాని సాక్ష్యంగా” చెప్తున్నానంటాడు. ఇలాగే ఆబహాము తన సేవకుణ్ణి ఒట్టు 

సెట్టుకోమంటాడు, జాకబ్ చనిపోతూ జోసెఫ్ను నీ తొడలకింద చెయ్యి 

పెట్టి ఒట్టు పెట్టిమంటాడు. ఇంతకూ అతడు చెయ్యాల్సిన పనేమిటం టే 

జాకబ్ వనిపోయిన తర్వాత అత జ్ఞి ఈజిప్టు నేల మీద కాకుండా వాళ్ళ పూర్వీ 

కుల గోరీల దగ్గర పాతాలట. ఆమాటే ఒమ్టేయించుకున్నాడు. 

ఈ ఒట్టుకుపయోగించే మానవుడి గోప్యాంగం టెస్టిస్ నుండే టెస్టిమెంట్ , 

చెస్టిమోనియల్ అనే పడాలు వచ్చాయి. వీటన్నిటి అర్థం వఏమం జే సాజ్యాధా 

రాలతో” అనే. ఆ సాక్యం ఏదో తెలిసిందే. వీటిలో అంతర్గత భావం ఆతడు 

ఇంతగా ఒట్టు "పెట్టుకొని అబద్ధం చెప్పినా, ఆడిన మాట తప్పినా అతడికింక 

వలశాభివృద్ది ఉండదు, అతడికుండబోయే ముందు తరం వాళ్ళ శిషకతడు 

పాతుడౌతాడన్నదే.125 
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ఇంత గొప్పభావం ఉన్న అంగాల ఆచ్చాదన కోసంగా మారిన ఈ సిగ్గు 

బిళ్ళ ఒకరకంగా కచ్చడంలోని భాగమేననటంలో ఎక్కువ సామంజస్యం 

కనిపిస్తుంది. నాగరికులు కూడా మధ్యయుగాల్లోనే కొన్ని _పదేశాల్లో కచ్చడా 

లను ఆభరణంగా మార్చేసుకొని లొంగిపోయారు. కనుక క్రమంగా ఆదే 

“ఆభరణ శిథిలంిగా మన మధ్య నిలిచి ఉండవచ్చు. నేడు మన ఇళ్ళల్లో కని 

పిస్తున్న సిగ్గుబిళ్ళల నిర్మాణమూ, పూర్వకాలంలో కచ్చడాల నిర్మాణమూ 

చూ సే కనిపించే పోలికలను బటి “ఇవి రెండూ ఒక్క-చేతి మీదనే తయారయి 

నట్టు కనబడతాయి (పేజి 2ల్ర)ీ.అంటూ సిగ్గుబిళ్ళ పూర్వాపరాలను నిర్హారిం 

చాడు ధర్మారావు. 

ఇంగ్లీషులో ఏటిని “ఛేస్టిటీ బెల్ట్' అని అంటారు. గ్రీకులో “ఆయేహాోి 

ఆన్న ఛస్టిటీ పదానికి అర్థం ఇలా ఉంది. అన్నం తినకుండానూ, లైంగిక 

వ్యాపారంలో పాల్గొనకుండా నూ, సాధారణ సంతాప దినాల్లోనూ, అసహ్యాన్ని 

వెలిబుచ్చే కాలంలోనూ పాటించే విధి. పె విషయాలనింతవరకూ పరిశీలిస్తే 

ఆయా దశల్లో ఆయా కాలాలలో, ఇందులోనిభావాలు కొన్నికొన్ని ఛేస్టిటీ కింద 

అమలు జరిగినట్టు అర్ధమవుతుంది, ఏది ఏమైనా ఈ ఛేస్టిటిని అమలు జరప 

డంలో ఉపయోగించే ఈ సాధనాలు 1950 సంవత్సరంలో కూడా పురుషులు 

ఉపయోగిస్తున్నారు. ఢిల్లీ దగ్గర ఓ సాధువు తన గోష్యాంగానికి రింగు వేసి 
శీల చొప్పించి, ఒక చెయ్యి పెకెత్తి సంవత్సరాల తరబడి నగ్నంగా ఉంటున్న 

ఓ ఉదంతాన్ని ఈ మధ్య ప్మతికలు |పచారం చేశాయి.126 

ఆతి |పాచీన కాలంలో ఒక ఉద్దేశంతో ఆరంభమైన ఈ పద్దతి. సమాజ 

పరిణామంతోబాటు భిన్నార్థాలనూ,భిన్న రూపాలనూ, భిన్నోపాయాలనూ సంత 

దించుకుంటూ, ఇంకా నిలబడి ఉండటం గమనార్హ౦. న్యూ గినీలో బాలియం 

లోయలో 'వుకాహుపీ తెగలో మగవాళ్శ్ళందరూ తమ గోప్యాంగాన్ని డొల్లగా 

చేసిన పొట్టకాయలాంటి దానిలో దూర్చి ఉంచుకునే ఆచారం ఉంది. ఇది 

కచ్చడంగా ఆరంభమై అలంకారంగా మారిందని పీటర్ మాథై సేన్ తన 

ఆండర్ ది మౌంటెన్ వాల్ అన్న [గంథంలో వివరిసాడు. ఈ పాంతాన్ని 

19క8ిర్ లో కనుక్కున్నారు. ఏీరిప్పటికీ పాత రాతియుగపు సంస్కృతిలోనే 

జీవిస్తున్నారని శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా. 

ఇప్పటికీ సూడాన్లో బగ్గారా తెగలో తల్పిదం[డులు తమ ఆడపిల్లల 
గోప్యాంగాలను కుక్రేస్తారు. పెళ్ళికాగానే ఆ కుట్టను భర్త విప్పుతాడంటూ 
రిచర్డ్ కార్డిస్తే “ఇల్ల ప) టెడ్ ఎన్ సైక్లోపీడియా ఆఫ్ మాన్కై ౦డీ లో ప 
150) రాస్తాడు. 
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చారీత్రక కాలంలో చూ స్తే రెండవ హెన్సీ, [ఫ్రాన్సులో తన భార్య కాథ 

రిన్-డి- మెడిస్సీకి ఇలాటి కచ్చడం ఇచ్చి కట్టుకోమన్నాడు. ఆర్రేన్పుకు 

చెందిన మోడినో రాకుమారుడు తన భార్య ఛార్జెటు ఆగ్లేకు దీన్ని కట్టబెట్టాడు. 
అలాగే 1ఫాన్సులో నాల్లవ హనీ తన అందాలభరిణ ఆయిన భార్య గి 

యల్ .డి-ఎస్టి్రిస్కు మణులూ మాణిక్యాలూ పొదిగిన కచ్చడాన్ని బహూకరిం 

చాడు. సూడాన్లో జనానా రక్షణకోసం అందరికి విటిని కట్టబెే వాళ్ళని పి. 

సీ. రేమాండినో సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. ఇవి చాలా |పాధమికంగా, ఆతి నాసి 

రకంగా ఉన్నట్టు కనిపిసాయి. వాటి నిర్మాణం ఇలా ఉంది. మర్మావయవం 

లోకి వెళ్ళేలా ఒక వెదురు ముక్కా., దాని పైభాగానికి అతికి ఉండేలా ఓ గట్టి 
చెక్కముక్కా. కలిపి కచ్చడం తయారుచేసేవాళ్ళని ఆతడంటాడు.1*7 దంతం, 

వెండి, బంగారంలాటి లోహాలతో చాలా చక్కని పనితనంతో చూడ ముచ్చ 

జైన కచ్చడాలకిప్పటికీ ఉతర ఇటలీ వసిద్ది చెందింది. 

తెలుగులో ఇలాటి వ్యాసాలతో, ఈ తరహా విషయాలతో వెలువడిన 

(గంథం లేదు. వెలువరించిన ఖ్యాతి ధర్మారావుకు దక్కింది (1979). ధర్మా 

రావు ఈ (గంధంలో అడుగడుగునా ప్రీలపె పృరుష [ప్రాజాపత్యం నెరపిన 

దుండగాన్ని ఖండించటం చూస్తాం. ఎప్పుడైతే ఏదైనా వ్యక్తిగత ఆస్తిగా 

పరిణమిస్తుందో. దాని రక్షణకోసం, సొంతంగా దాన్ని నిలబెట్టుకోవడంకోసం 

మానవుడు పడే తవనను రచయిత ఆసహ్యాంచుకోవడం కనిపిస్తుంది. పిత్చ 

స్వామ్యం పడదోసిన మాతృస్వామ్యం, దాంతోపాటే అణగారిన శ్రీ స్థాయీ, 

వివరిస్తూ ధర్మారావు “ఏ పాపమెరుగని ఇల్లాళ్ళను పట్టి వేధించింది.... .... 

మగవాడు ఎప్పటికైనా ఇలాటి వాడే సుమా ఆని మరచిపోసీకుండా చేస్తూంది. 
మగవారిని ఆడువారిని ఒకే రీతిని హెచ్చరిస్తూంది"'. అని కచ్చడాల కాండ 

లోకానికి కనువిప్పు కావాలని కాంక్షించాడు, పేజి 6౪). ఆహార, నిదా వాంఛల 

లాగానే మైధున వాంఛ కూడా స్వభావసిద్దమెంది. దీన్ని ఏవో తంతాలతో 

ఆపాలనుకోవడం ఏటికి ఎదురీదటం. ఈ కామవాంఛను విచ్చలవిడిగా అనుభ 

వించాలనుకునే స్వభావం వెనుక ఏముందో “మూల కారణం ఏమిటో [(గపాం 

చాలి. అదెక్కడుందో _ ద్రీలోనా, పృరుమడిలోనా _ తెలుసుకోవాలి. ఆ కార 

ణాన్ని నిర్మూలించాలి” అంటూ కచ్చడాల పుట్టుకకు ఆది కారణం కోసం 

పయత్నించాడు ధర్మారావు. (పేజి 64) 

ఈ మూలకారణం అన్వేషించడంలో రచయితకు అప్పటికి అందిన 

సమాచారం ఆధారంగానే ఒక శాస్త్రీయ అవగాహన ఏర్పడిందనవచ్చు . 

సమాజ పరిణామాన్ని దశ లవారీగా ఆర్థంచేనుకున్నాడు. ఆ దశల్లో త్రీ, పురుష 
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సంబంధాల్లో వచ్చిన _పధానమైన మార్పులను స్టూలంగానైనా పసిగట్టాడు. 

ఆయితే ఈ మార్పులు |పధానంగా ఉత్స త్రి సంబంధాల్లో వచ్చే మార్పుల కను 

గుణంగా జరుగుతూంటా యన్న మరింత శా ప్రీ య ఆవగావహానకు రాలేక 

పోయాడు. బహుశా అప్పటికి ఈ రకమైన విశ్తేషణకు ఉపయోగిరిచే 

సాహిత్యం, సిద్దాంత |గందాలూ రచయితకు లభ్యమై ఉండకపోవచ్చు. కానీ 

వ్యాసాలన్నింటా కొంతకు కొంత ఆర్థికపరమైన కారణాలూ ఆవీ కచ్చడాల 

పుట్టుక కు దారితీసి ఉంటాయన్న సూత్రాన్ని 'ఇముడ్చగలిగారు. 128 

భావాలపరంగా మారిననాటి నుండి ధర్మారావులో పాఠకుల మీద దృష్టి 

చాలాపెరిగింది. తన రచనలన్నీ ఆతిసరళంగా ఉండే భాషలో రాయడం ఆరం 

ఇంచాడు. దీన్లోని విషయాలు చాలాభాగం ఆంగ్ల (గంధాఆలోవి ఆయినా పాఠ 

కుడికి ఆలా తనిపించవు. వస్తువుకు తెలుగులోనే “"మూలాలున్నాయేమో అన్నంత 

సాఫీగా, భావ |పకటనను ధర్మారావు ఈ (_గంధంలో చూపించాడు. పాఠకుల 

నస్సు ల్లోకి ఈ విషయాలను దృఢంగా ఎక్కించాలన్న తలంపు పీరికుంది. 

అందుకే వ్యాసాలకు ఆకర్షకంగా ఉండేలా *కడిగి వడపోసిన సత్యంి; 

భలం రక్షించడానికి ఇనువకట్లు'; “ఆఖరుకు అలంకారాలలాగ వరిణ 

మించాయిి; “బుద్రిహీనతకు స్మారక “చివ్నాలు" - అంటూ శీర్షిక లుంచారు. 

మానవ చరిత మొదటి పుటలు నిశితంగా వరిశీలించి' చేసిన రచనల్లో 

ఇది ఒకటి. కడిగి వడపోసిన సత్యం ఏమంటే ఈ కచ్చడాలు ముఖ్యంగా 

“మగవారి కృ్మతిమాలకు స్మారక చిహ్నాలు. మగవారి స్వ|ప యోజన బుద్దికి 

నిత్య సాజ్యులు. మగవాదె పక్షపాత బుద్దికి తార్కాణాలు ” (పేజి 66. ఇదీ ఈ 

రచనతో పాఠకలోకానికి ధర్మారావందించిన భావధార. సనాతన భావవాదులకు 

గుటక పడని చార్మితక గంగధార. ఇది నా డక్షర సత్యం. కానీ భారత 

దేశంలో మగవాళ్ళ కచ్చడాలకు సౌభాగ్య తంతాలతో సంబంధమున్న విష 

యాన్ని ఇంతకు ముందే దేవాలయాల మీద బూతుబొమ్మలెందుకు అన్న తాపీ 

వారి (గంథ పరామర్శలో గమనించాం. ఇది మన “పండిత మండలికి కొంత 

ఊరట కలిగిస్తుంది. 

పెళ్ళి ఈ టో చూఫ్పులు' 

“మాంగళ్య తంతునానేన మమజీవన హేతునా 
కంథేబధ్నామి సుభగే త్యంజీవ శరదశ్శతమ్” _ 
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ఇదీ ఎవరైనా ఈనాడు పెళ్ళి పందిట్లో జనం సందడిలో వినే మంతం. దీంతో 

"పెళ్ళి అయిందన్న నమ్మకం పీటల మీద కూర్చున్న యువతీయువకులకూ : 

వచ్చిన “పెద్దలకూ కలుగుతుంది. ఈ పెళ్ళి అనే తతంగం లేదా తంత్రం ఎలా 
వచ్చింది? ఎందుకొచ్చింది? అన్నది పరిశీలించాలని ధర్మారావు భావించాడు. 

ఆప్పటికే సామాజిక చర్మితకు సంబంధించిన అనేక మూల సమస్యలను ఆధా 

రంగా చేసుకొని దేవాలయాల మీద బూతుబొమ్మలెందుకు ? ఇనుపకచ్చడాలు 

లాంటి వ్యాసాలను రాశాడు. 

దేవాలయాల మీద బూతుబొమ్మ లెందుకు ? _ అన్న వ్యాసాల్లో ఆదిమ 

పళుపాలక వ్యవసాయ గణాల దగ్గర్నుండి, బాగా అభివృద్ది చెందిన వ్యవసాయ 

దశ వరకూ మానవజాతి కనిపెట్రిన కామ్య తంతాలనూ (ఫర్డిలిటీ కల్), 

వాటికి సంబంధించిన చర్మితనూ విడమర్చి చెప్పాడు. “ఇనుప కచ్చడాలు? 

వ్యాసాల్లో-సౌంత ఆసి మీద ఆధారపడ్డ వర్షసమాజం పుట్రిన తర్వాత సంతానా 

నికే ఆస్తిని సంకమింపచెయ్యాలనే పురుష వాంఛకు అనువుగా కనిపెట్టిన 

అంతఃపుర రక్షణ సాధనాలను వివరించాడు. అయితే మధ్యయుగాల "కేథలిక్ 

గురువుల్లోనూ; పూర్వపు రుషులూ, బౌద్ద సమణకుల్లోనూ; మహమ్మదీయ మత 

శాఖల్లోనూ; [(బహ్మచర్యం ఊర్జ్వ రేత స్కం సాధించడానికి కూడా ఇనుపకచ్చ 

డాలు సాధనాలుగా ఉపయోగపడ్డాయి. ఈ అంశాలను ధర్మారావు తమ 

వ్యాసాల్లో సూక్ష్కుంగా విశదీకరించాడు. 

ఇక వారు రాసిన మూడో [గంథం “పెళ్ళి దాని పుట్టువూర్వోత్త రాలు’ - 

ఈ వ్యాసాలు కాగడాలో వరసగా (ప్రచురించారు. అవి సామాజిక చర్శితకు 

సంబంధించినవి. కుటుంబ నిర్మాణానికి చెందినవి. కుటుంబమన్నది ఏదో ఒక 

దశలో ఆకస్మికంగా సమాజంలో పుట్టు కొచ్చిన “యూనిట్ కాదు. సమాజ వరి 

ణామ చరితను దశలవారీగా పరిశీలించినప్పుడే దీని ఆవిర్భావం, అందులో 

వెళ్ళి తం|తం_సాకల్యంగా ఆర్హమౌతుంది. 

వివాహం సంపదుత్పత్తికి తోడ్పడగల సామాజిక నిబంధన. అందుకని 
ఆదిమ సమాజంనుండి నేటి వరకూ సంపదుత్సాదన సాధనాలూ (మీన్స్ ఆఫ్ (పొడ 

క్షన్), సాధ్యాలూ (ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ (ప్రొడక్షన్), సిద్ధులూ (ప్రాడక్ట్), వాటి భుక్తీ 
(కన్సంషన్ ఆఫ్ _పాడక్స్స్) వీటన్ని టెసీ; ఏటి పరిణామాల్ని పరిశీలిస్తే తప్ప 

ఏవాహ వ్యవస్థా దాని పరిణామం అద్దం కాదు. ఇదేదో మత సంబంధమైన 

తతంగం ఆనుకుంసే ఏ చికూ్కూ లేదు. ఆలోచించాల్సిన ఆవసరం అంతకన్నా 

లేదు. 
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సమాజం వశుపాలక వ్యావసాయ దశలకు చేరిన తద్వాత పశుసంతా 

నాభివృద్ధి, వ్యవసాయ భివృద్ధి సాధించడానికి మానవుడు యత్నించడం 

సహజం. ఆ యత్నంలో పకృతి మీద తన వాల్చభ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి 

పయత్నించాడు. అయితే అది విజ్ఞానశాస్త్ర [పగతితో తప్ప సాధ్యంకాని 

సని. ఆయినా ఆది మానవుడు తనకున్న కొద్దిపాటి విజ్ఞానంతోనూ విశ్వా 

as పెంచుకుని ఊహలు వృద్ది చెసుకుని మంత తంతాలతో |పక్ళతిని 

పులో "పెట్టుకున్నట్టు తృప్తి పడేవాడు. ఆ యత్నంలోంచి ఉదృవించినవే 

వ తంతాలు లేక సౌభాగ్య తంత్రాలు. వీటినే _పజనన తంతాలని కూడా 

కొందరంటారు. కనుక !పక్ళతికి మనిషికీ జరిగిన నిరంతర పోరాటంలో 
మానవుని ఊహావిజయాన్ని ఆర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సౌభాగ్య తంతాల 

పరికోధన తోడ్పడుతుంది. 

స్వభావసిద్ధ్దమైెన మాతృవంశికం స్థానంలో అసహజమైన పితృవంశికం 

స్థాపనకు మనిషి చేసిన యత్నాలను తెలిసికోవడానికి ఇనుపకఛ్చడాలు తొడ్పడ 

తాయి. ఆ దిశలోనే వచ్చిన మరో పెద్ద మలుపును తెలుసుకోవాలంటే 

“పెళ్ళిని అధ్యయనం చెయ్యాలి. 

సమాజాన్ని దశలవారీగా మోర్గాన్ విభజించి ఆయా దశల్లో అనేక 

రకాలైన వరిణామాలు జరిగినట్టు వివరించాడు. వాటిలో కుటుంబ నిర్మాణం 

అన్న పరిణామాన్ని మరింత శాస్త్రీయంగా ఎంగెల్స్ పరిశీలించాడు. ఎంగెల్ఫు 

ఆదిమ సమాజాన్ని ఆధ్యయనం చేస్తూ (వధానంగా రెండు మహాయుగాలున్నా 

యని భావించాడు. ఒక్కొక్క యుగం ఒక దశగా అనుకున్నాడు. (పతి 

దశనూ మూడేసి మహర్దశలుగా మళ్ళీ విభజించాడు. కలగాపులగంగానూ, 

అగమ్యగో చరంగానూ ఉండే సమాజ పగిణామాలను నిర్దిష్టంగా ఆవగాహన 

చేసుకోవడాన్కి. ఈ విభజన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. 

పాశవికయుగ ౦: | 
ఇది మొదటి దశ. దీన్ని మళ్ళీ మూడు మహర్షశలుగా విభజించటం 

జరిగింది. అధమ మహర్దశ - మధ్యమ మహర్దశ ఆ ఉత్తమ మహర్దశ. ఆయా 

పరిణామాలను దశలవారీగా పరిశీలిద్దాం. 

ఆధమమహర్దశ: ఈ దశలో. మానవుణ్ణి వళువులనుండి వేరుచేసే-.మాట- 
ఆవిర్భవించింది. "జ్ఞానం హితేషాం అధికోవిశేషః' - అంటూ మనిషికి. వశువు.. 

కన్నా ఎక్కువ సురే జ్ఞానమనీ ఆది మాట ద్వారా ఇతరులకు వ్య క్రపర్సదటం _ 

జరిగిందనీ (గ్రహించాలి. ఈ దశలో మానవుడు కోతికన్న భిన్న 0గా_ లేడ్డు. 
చెట్లలో జీవనం చేయటం, శాకాహారం తీసుకోవడం, కాయకవరులు వెతికి. 

తినడం మానవుడి లక్షణాలుగా ఉండేవి, సరిగ్గా ఈ దశలోనే భాష ఆవిర్భ: 
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వించింది. అదీ మానవుని (పాధమికావసరాలను [తీర్చడానికి మాత్రమే. ఇక 

సామాజిక వ్యవస్థను వరిశీలి సే గుంపులుగుంపులుగా జీవించడం జరిగేది. 

పేర్లు లేకపోయినా (పతి గుంపుకో వృద్ద మాత నేతగా ఉండేది.!29 వివాహ 

వ్యవస్థ పశుసామాన్యంగా ఉండేది. పశువుల్లో లాగే రుతు కాలమే కూడే కాలం. 

ఈ సంబంధాన్ని “కన్ శాంగ్యునేరియన్” అని అన్నారు. అంటే రక్ష సంబంధీ 

కుల మధ్య సంఒంధాలుండటం అని ఆర్థం. ఈ స్థితి అనేక వేల సంవత్సరా 

లుండి ఉండవచ్చు.130 “శాంగ్యున్*' అన్న మాటకు రక్తం అని భావం. ఈ 

సంబంధానికి దృష్టాంతాలు నాగరికత వచ్చిన తర్వాత మిగల్రేదు. అయితే 

పురాణాల్లో మాతం దీన్ని సమర్టించడానికి కొన్ని కధలూ, పాతలూ దొరుకు 
తాయి. రామాయణంలో రుష్యశంగోపాఖ్యానం, సుమేరియన్, అసీరియన్ల 

కధల్లో గిల్లమేశ చర్మిత.131 ఇక్కడ రుష్యశృంగుడు - గిల్ల మేశ చరి|తలో. 

ఎంకడూ - ఒకే తీరు వాళ్ళు. వీళ్ళను ఆనాడు పశువులనుండి భాష ఒక్కటే వేరు 

చేసినట్టుగా గమనించగలం. 

మభధభ్యమమహ రశ: ఈ దశలో మానవుడు నిప్పును కనుక్కున్నాడు. 

దాని ఉపయోగాన్ని గుర్తించాడు. ఆహారంకోసం కాయా కసరూ ఏరుకోవడంతో 

బాటు జలచరాలైనె చేవలూ, గుల్లలూ, తాబేళ్టూ వినియోగించుకోవడం తెలును 

కున్నాడు. పచనానికి నిప్పు తోడ్పడింది. దీనివల్ల పరిసర వాతావరణం నుండి 

దాన్ని తట్టుకోగల సామర్ద్యం అబ్బింది. ఈ దశలో గుంపులు గుంపులుగా 

ఉండే మానవులు సమ్ముద, నది తీరాలవెంట యాతలు సాగించారు. పురా 

వస్తు శోస్ర్రజ్ఞులు చెప్పే పాత రాతి యుగం ఈ దశలోనే ఆవిర్భవించింది. 
ఆహార 'సేకరణలోనూ, వచనానికి ఉపయుక్రంగా తయారు చేనుకోవడంలోనూ 

రాతి పని ముట్టు తయారు చేసుకున్నాడు. ఖండాంతరాలకు వ్యాపించడం, 

ఆహార సమృద్ది, రాపిడివల్ల నిప్పు పుట్రించే శక్ ఈ దశలో మానవుడికి కలిగిన 

శక్తులు.132 జంతువులను వేటాడడానికి మొరటు కర్ర దుంగలు (ఆంటే 
గదలు - మంచం కోడు ఆకారంలో ఉండే ఖట్వాంగాలు) ఉపయోగించాడు. 

నాటి మానవుడు గదాధరుడయ్యాడన్న మాట. నిప్పును వశం చేసుకున్న 

ఆ ఖేటకుడు (వేట (ప్రధానమైన వృత్తి కలవాడు.) ఈ దశలోనే నరమాంస 

భక్షణ కూడా చేసేవాడని శాస్త్రజ్ఞులంటా రు. ఈ లక్షణాలున్న గుంపులు పోలి 

సనషియా దీవుల్లోనూ; ఆసే9లియాతలోనూ కనిపించినట్టు సామాజిక మానవ 

శాస్త్రజ్ఞులు దాఖలాలు చూపించారు. ఇక మన దేశంలో జలచరాల్లో తాబేలును 
ఆహారంగా చేసుకున్న వాళ్ళ ఉదంతం (శుతి. పురాణాల ద్వారా తెలుసుంది. 

వీళ్ళను తర్వాతికాలంలో “కచ్చపులు” అన్నారు.133 నీదే క శ్యపులయ్యారు. 
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పురాణాల [పకారం కశ్యపుడు ఆది (పజాపతి. భూమికి 'కాశ్యపి” అన్న పేరూ 

ఉంది. ఈ గుంపులు, తాబేళ్ళు ఎక్కువగా దొరికే సముదతీరంలో సిరావాసం 

ఏర్పరచుకున్నా యనడానికి - “కాస్పియన్ సముుదంి అన్న పేరూ తెలియ 
చేస్తుంది. 

నిప్పునూ దాని ఉపయోగాన్నీ, గొప్పతనాన్నీ తెలియచేసే విధంగా 

వేదాలనుండి ఆనేక _పఫసావనలు కనిపిస్తాయి. రాపిడి అంటే మధనం. దీనివల్ల 

నిప్పును కనిపెట్టిన వాళ్ళకు చర్మితలో |పధాన స్థానం ఉంది. [గీకుపురాణగాధల 

. ప్రకారం జీయస్ అంటే దేవేందుడు. అతని కొడుకు |పొమిథియస్. ఇతడు 

“దేవతల ఆగ్నిని తస్కరించి మానవులకిచ్చి మహోపకారం చేశాడు. ఇలా 

చేసినందుకు దేవతలకు కోపంవచ్చి |పొమిథియస్ను బండకుక టి, ఇతని 

లివర్ను పొడిచి తూట్లు చెయ్యడానికి ఒక డేగను పంపారు. అయినా 
అతడు చలించలేదు. తప్పని ఒప్పుకోలేదు. మానవకళ్యాణం కోసం దేవతలను 

ధిక్కరించి చితహింసలకు గురి అయి కూడా చలించని |పొమిథియస్ను మహో 

విప్లవకారునిగా మార్క్, ఎం౦గెల్యు, లెనిన్ లు కీ రించారు. షెల్లీ దీన్నే తీనుకొని 

(పొమిథియస్వల్ల ఉపకారం పొందిన మానవులు కలిసికట్టుగా అతణి శృంఖలా 

' విముక్తుణ్ణి చేసి న్వర్గంపె దండయాత చేసినట్టు “వామిథియస్ అన్ బౌండ్” 

* ఆన్న కావ్యం ఆల్లాడు. 

ఇక మన దేశంలో ఆగ్నిని కనివెట్టినవాళ్ళు 'ఆంగిరు' లని మన 

వేదాలు చెప్తున్నాయి. రుగ్వేదంలో అగ్ని సుతులొచ్చినప్పుడు 'తాం[పమంధో 

ఆంగిరః' ఆంటే ఆంగిరులలో (వమంధుడనేవాడని అన్నారు. అంటే ఇక్కడ 

కూడా మంధనం వల్లనే [పమంధుడన్న పేరొచ్చినట్టు ఊహించవచ్చు. 
పచనం ద్వారా ఆహారం సుసంపన్నం కావడంవల్ల సమాజం [ప్రధా 

నంగా రెండు తండాలుగా చీలింది. 

1. అడవులను ఆశ యించి వేట వృ తిగా ఉన్నది-వనచరాఖేటం. 

2. తీర (పొంతాలా[క మించి జలచరాల వేట వృత్తిగా ఉన్నది. 

జలచరాఖుటం. 

ఈ దశల్లో పచనం చేసిన మాంసం తినడంవల్ల మెదడు వికసించింది 

మనిషిలో లాఘవం ఏర్పడింది. ఈ రెంటివల్ల అతడితో ఉత్సుకత, జిజ్ఞాస 

ఆంకురించాయి. 

ఆహార సంపాదన కోసం పుట భూూభమణం చేస్తున్న సంద 

కంల కొత కొత తండాలతో పరస్పర పరిచయాలేర్పుడ్డాయి. ఆహారం 

కోసల మహాయృద్ధాలు ఈ తండాల మధ్య సాగి ఉంటాయి. కాని తరాత్వ 
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ఒకొక్క. తండాకి బాగా అలవాటు పడిన ఆహార . పరస్పర ఆదాన [పదా 

నాలవల్ల ఎక్కువ లాభం ఉందనే [గహణశ కి కూడా వచ్చింది. ఈ ఇచ్చి 

పుచ్చుకోవడాలకు మొట్టమొదట ఒక కొత్త నీతి కూడా సమాజానికి అవసర 

మెంది. దీనితో కొత విధి నిషేధాలు ఆంకురించాయి. 

అంతవరకూ ఒక వృద్ద మాత కుటుంబంగా చెలామణీ అయ్యే తండా 

లోని స్రీ పురుషుల మధ్య సోదరసోదరీ భావం, సోదరీగమనం పాపం అన్న 

బావం అవసరమైంది. కాబట్టి ఒక తండాలో ఉన్న శ్రీలు ఆ తండా పురుమ 

లకు నిషిద్దం. ఇంతవరకూ అమల్లో ఉన్న ఆచారానికిది వ్యతిరేకం. కొత్తగా 

పరిచయమైన మిత తండాలోని పురువులకు ఈ అ. స్తేరిలు సహజ 

భార్యలు .1 34 ఆలాగే ఆ తండాలోని స్రీరిలు ఈ తండాలోని పురుషులకు 

సహజభార్యలు.135 ఈ సిం పురుష ఆదాసపదానానికి షపధానలక్ష్యం ఉభయ 

తండాల (|పధాన ఆహారాన్ని మార్పిడి చేసుకోవడమే. ఎందుకంటే 

ఆహార సంపాదన బాధ్యత ఎవరిదైనా, దాని పంపిణీ బాధ్యత మాతృస్వామిక 

మైన ఈ తండాలలో స్రీలకే ఉంది. అందుకని ప్రీ బదలాయింపుల ద్వారా 

ఆహార బదలాయింపు కూడా జరిగింది. అన్నం మార్చు అంటే స్రీ మార్పు. 

స్రీ మార్పు అంటే అన్నం మార్పు. ఈ విధంగా ఒక తండా, ఆహారం మార్పిడి 

కోనం ఆనేక తండాలతో సంబంధం "పెట్టుకోవచ్చు. ఒక తండా, ఆయిదారు 

తండాలతో సంబంధాలు పెట్టుకున్న ఊదంతాలున్నాయి. ఉదాహరణకు 

కచ్చవ తండాతో దితి, అదితి, దను, వినత, క1దువ తండాల శ్రీలు సహజ 

భార్యలైనట్టు మనకు పురాణాలు సాక్షం ఇస్తున్నాయి. కనుకనే దైత్య, ఆదిత్య, 

దానవ, వైనతేయ, కాద వేయులు కశ్యవసంతానంగా మన భారతంలాంటి 

[గంధాలలో కనిపిస్తున్నాయి. 

ఉ తమమహర్ష శ ; ధనుర్చాణాలు కనిపెట్టటంతో ఈ దశ ఆరంభ 

మెంది. మానవుడు ధనుర్దారి అన్నమాట. ధనువును కనిపెట్టగలిగాడం టే ఈ 

ద శనాటికల్లా మానవుడి మెదడు చాలా పదునెక్కి_ంద నుకోవాలి. జలచరాఖేటం 

నుండి వనచరాఖేటం (పధానవృ తిగా జీవించడానికి మానవుడు అలవడ్డాడు. 

ధ నుర్చాణాల్లాంటి కష్ట ఆయుధాల్ని కనిపెట్టిన మేధ అనేక ఉపయం|తాల్నీ 

క నిపెట్టింది. ఈ దశలోనే ఆఖేట గ్రామాలూ వెలిశాయి. బహుకొ కుండలు 

చెయ్యడం కూడా యిదే దశలోనే నేర్చుకొని ఉంటాడు. ఆయితే కుండను కని 

పెట్టడంతో సమాజం మరో యుగంలోకి అడుగు పెట్టిందని మోర్గాన్ ఆధి 

|పొయం. ఇతర మానవశాస్త్రజ్ఞాల మతం (ప్రకారం కాయ్యపాతలూ, అల్లిక 

బట్టలు (చేతితో అల్రి నవి కూడా కనిపెట్టడం వల్లే సమాజం మరో దశలోకి 



464 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

అడుగు పెట్టింది. కొ తరాతి ఉపకరణాలు, రాతి పరశువులు, కొయ్యతో ఇళ్లు 

నిర్మించడం, అనేవి ఈ దశాంతంలో ఆవిర్భవించాయని చాలామంది మానవ 

శా స్త్రజ్ఞు లంటారు. 

అయితే ఈ దశలో మూడురకాల తండాలేర్చ్పడి నట్టు రుజువులున్నాయి. 

1. వధాన ఆహారం ద్యారా గుర్తింపు పోందిన తండా. ఇలాంటి 

వారితో కచ్చ పులు (కాశ్యపులు) 

2. తండామాత పేరుతో గురింపు పొందిన తండా (దైత్య, దానవా 

దిత్యాదులు )136 

లె. నివసించే [పాంతాల ఆధారంగా గురింపు పొందిన తండా 

(చెరిటోరియల్ మరిబ్స్), 

తమ ఆఖీేట గామ [ప్రాంతాల అధీనంలో నివసించేవారు. తమ 

తండాలకు ఆది నుండీ వచ్చిన సేర్దనే [పాంతాలకూ వ ర్రింస 

చేశారు. రామాయణంలోని దండకారణ్యం. (దండకుడన్న పేరు 

నుండి వచ్చింది). జనస్థానం (మారీచ సుణాహులది) మొదలై నవి. 

ఆలాగే పురాణకాలంలోని రుషుల ఆశ్రమ |పాంతాలు ఒకరకంగా 

ఆఖేట |పాంతాలనే అనవచ్చు. 

ఈ దశకల్లా గతంలో కేవలం అన్నంకోసం జరిగిన స్రీ మార్పిడి, 

తండాల మధ్య ఒక సామాజబికు న్యాయంగా మారింది. 

ఇప్పటిక్లొచ్చిన దశల్లో స్తం పురుష సంబంధాలను స్థూలంగా ఈ కింది 

విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. 

ఒకే తండాలోని స్రీ పురుషుల మధ్య వివాహం ఆంగీకారయోగ్యంగా 

ఉండేది. దీన్ని భగినీ వివాహం అనవచ్చు. అంటే ఏకోదరుల మధ్య సంబం 

భాయ. 137 దీన్ని ఇలా వివరించవచ్చు. కన్ శాంగ్యునేరియన్ వివాహాలు 

ఆంటే ర క్షసంబంధీకుల మధ్య వివాహం ఆంగీకరించడం. తండాలో ఎన్ని 

తరాల వాళ్ళున్నా అందరూ ఏకోదరులనే భావించేవారు. వారందరూ తండా 

మాత సంతానంగానే వరిగణనలోకొచ్చేవారు. దీనికి ఉదాహరణగా [పాచీన 

ఈజిప్టు రాజవం శాల్లో అన్నా చెల్రిళ్ళ మధ్యే వివాహాలు జరిగినట్టు చరి[త తెలియ 

చేస్తోంది. 138 

రుగ్వేదంలో యమా, యమీ సంవాదం కూడా ఈ భగినీ వివాహ 

ఉదాంతాన్నే వివరిస్తుంది. 139 త ఫ్రీకొడుకుల మధ్య గిఅబంధా లూ 

ఉఊంటూండెవి, 140 
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తర్వాతి దశలో తండాల మధ్య అన్నం మార్చిడికోసం పెట్టుకున్న 

సంబంధాల ఆధారంగా ఒక కొ తరకం వివాహ వ్యవస్థ అవతరించింది. దీనికి 

మోర్గాన్ “పునాలువన్ మారేజి'జ్ఞ ఆని పేరుపెట్టాడు. ఈ వ్యవస్థ ఈ నాటికీ 

కొన్ని పొలిసీషియన్ దీవుల్లో అమల్లో ఉంది. ఇలాంటి గుంపుల మధ్య 
సపెళ్ళిక్ళను ఆ భాషలో వాళ్ళు “పునాలువన్” ఆంటారు. 141 అందుకని 

శాస్త్రజ్ఞులు దీన్నే తీసుకుని గూప్ మారేజెస్ అని అన్నారు. మెక్టాన్ దీన్నే 

మొట్టమొదటిసారిగా ఎగ్గోగమీ అని ఆంటూ విశదీకరించాడు. 142 పునాలువన్ 

ఆంటే మనం వావి అని ఆర్థం చెప్పవచ్చు. “వావి ఆని అంటున్నాం గానీ 

అసలు అది “వాయి. అంటే పిలుపు. ఇప్పటికీ సామాన్య (ప్రజానీకం దీన్ని 

“వాయి అని స్పష్షమెన పదాన్నే ఉప మోగించటం ._'ఏం వాయి అవుతది” 

అనడంలో గమనించవచ్చు. అదే అర్హంలో ఒక సామెతకూడా ఉంది. వివాహా 

సంబంధాన్ని వివేచించేటవుడు ఉపయోగిస్తారు. 

“వదిన మరదలు వాయి ఉతమమెందంటారు, 

అత్త వాయి ఆయుష్యుమంటారు. - 

తల్లి వాయి తప్పులేదంటారు. 

కూతురు వాయి కూర్చవచ్చంటారు. 

చెల్లెలి వాయి చెప్పరాదు” 
దీన్లో ఆతిస్థూలంగా సమాజంలో వివాహానికి ఏయే వాయిలు ఎప్పుడెప్పు డుండేవో 

కుప్తంగా వివరించడం జరిగింది. మొతానికి “పునాలువన్' అంటే ఇతర 

తండాలో వాళ్ళని ఏమని పిలిచి సంబంధం కలుపుకోవచ్చనే ఆరం కావచ్చు, 

ఈ వాయి వివాహాలు ఎప్పుడు ఆరంభమయ్యాయో _ మానవజాతిలో 

ఆప్పుడే తప్పు కూడా అవతరించింది. మానవ శాస్త్రజ్ఞులు దీన్నే “*టాబూ” 

అంటారు పొలినీషియన్ భాషలో “తప్పు - తాపూ' అంటారు. ఇదే భావానికి 

వేద వాజజుయంలో *పాప్మా” అసీ, లౌకిక వాజ్మయంలో “పాపం” ఆనీ 

"కీరుంది. రుగ్వేదంలో యమాయమీల వాగ్వివాదంలో ఈ భగినీ సంభోగం 

పావం అంటాడు. 

ఈ “టాబూి నే స్మతిక రలు “అగమ్యం” అన్నారు. మానవజాతిలో 

తొట్టతొలిగా వివాహ సంబంధాల వివేచనతో వచ్చిన “పాప్మా _ “అగమ్యా 

భగినీ” అన్నది. ఆహార పంపిణీకి ఈ విధి ఆనాడు చాలా ఆవసర మైంది. 

సమోవా, తాహితీ తెగల్లోనూ, ఆ సేరెలియాలోని ఆనేక తెగల్లోనూ, ఇప్పటికి 

ఈః భగినీ గమ్యమే చాల ఒరిస్సా మేఘాలయ (ప్రాంతాల్లోని కొన్ని తండా 
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లలో కూడా ఈ నిషేధం ఉంది. దీనికి శిక్ష. మరణమే. నాగరక సమాజంలో 

ఇది లేదు. పంచ మహాపాత కాల్లో దీన్ని చేర్చలేదు. 

ఆదిమ సమాజాల్లో ఈ ని షేధాలకు ఏడాదికోసారి ఆదీ ఓరోజు సడలింపు 

ఉండేది. ఈ సంగమాలకు ఓ వవి|తత, దైవత్వం కూడా వస్తుందని నమ్మారు. 

ఆ 'స్వేచ్చలో ఈ నిషేధోలంఘన ద్వైవకార్యంగా భావించేవారు. స్రీ పురుష 

భేదం తప్ప-వాయి వరనలూ ఆంతస్తుల భేదాలుండని శాటర్నేలియా ఉత్సవం 

(ఇటలి, భారత దేశంలోధర్మారావు వర్షించి నట్టు హోళీ నాటి రవికల పండుగ 

కూడా దీన్నే బలపరుస్తాయి. జర్మనీ, స్కాండినేవియా దేశాలు, ఉత్తర 

రష్యాలూ ఈ వసంతోత్సవాల వేడుకల్లో ఇదే నియ మాన్ని పాటిస్తారని (ఫేజర్ 

రాసాడు. ఇప్పటికీ స్కా_ండినేవియాలోని లాప్లాండ్లో ఈ ఉత్సవం 

జరుగుతూంటుంది. స్వేచ్చా _పణయులకది యాత్రా కేందదం. ఇక దైవత్వానికి 

భారతదేశంలో పూరీయే ఉదాహరణ. శ్రికృషబలభ|దులకు సుభ1దే భార్య, 

విగహం కూడా అలాగే ఉంటుంది, 

ఇది తప్పుగా ఎప్పుడైతే భావించారో ఆది జరగకుండా తండాలన్ని ట్లో 

ఇతర  ఏర్పాట్టు కొనసాగించారు. గ్రామంలో యువతీయువకులకు వేర్వేరు 

నాముదాయక శయనాగారాలేర్చాటు చేశారు. ఒరిస్సా గిరిజన (పాంతాల్లో 

పీటిని “గొతుల్' అనీ, న్యూజిలాండ్ (మలెసీషియన్్స్ (పాంతాల్లో “బూకామా 

తుబా' ఆనీ ఆంటారు. ఈ ఆచారం ఇంకా నేటికీ పబలంగా ఉంది. భగినీ 

వివాహాల నిషేధాల సందర్భంగా వచ్చిన పాపాలూ - ఆ పాపాలకు పడే 

విక్షలూ దృష్టిలో పెట్టుకునే అలాంటి పాపాలేమీ చేయనిడీ కన్య - అంటూ 

వివాహ సమయంలో కన్యావరణ మం[తం తయారు చేసి ఉంటారు. 

వధువు నెత్తిమీద వరుడూ, వరుడి నెత్తిమీద వధువూ జీలక్యరా బెల్లం 
కలిపిన ముద్దను ఉంచే సందర్భంలో ఈ కింది మం[తాలుంటాయి. నేడీ సమ 

యాన్నె వెళ్ళి సుముహూర్తం అని అంటున్నారు. 

“అ థాతృఘ్నం వరుణవతిఘ్నీం బృహస్పతే 

ఇందా పుుతఘ్నీం నక్ష్యంతా మస్యై సవితస్సువ” 

“అ ఘోరచక్షు రవతి ఘ్న్యేధ శివాపతిభ్యస్సుమనా 

న్ఫువర్చాః | జీవనూః దేవకామా స్యోనా శంనోభవ 

ద్విపదే చతుష్ప దే॥”143 

భయంకరమైన కళ్ళులేవు, పతిసి, సోదరుణ్ణి, ప్కుతుళ్జీ చంపనిదీ కన్య అని 

ఆరం, 
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ఇక |పాంతీయ తండాల మధ్య కూడా పె విధమైన వివాహాతే జరిగేవి, 

వీటివల్ల ఆహార పుష్క లడ్యం సౌహార్మత్వం ఏర్పుడ్తుం డేవి. ఈ దశలో ఉన్న 

ఆంశాలు ఇంకా మన పలుకుబళ్ళలో మిగిలాయి. ఇప్పుడు వృద్దమాత తండా 

పేరుకు అవశేషంగా కాల్మకమేణా ఇంటి పేరుగల మానవసంఘం వచ్చింది. 

పాంతీయ తండాలకు ఊరి పేర్చున్న మానవ సంఘం వచ్చింది. ఉదాహరణకు 

మీ అమ్మాయిని ఎవరికిచ్చారం టే బుద్దిరాజువాళ్ళకిచ్చామనడం; అలాగే మధిర 

కిచ్చామనడం దీన్నే సూచిస్తుంది. ఆంటే ఆ ఇంటిపేరుగల తండా వాళ్ళంద 

రికీ, ఆ "పేరున్న గ్రామం వాళ్ళందరికీ, ఈమె సహాజ భార్య అనడానికి ఇది 

నూచనగా మిగిలింది. 

ఇంతటితో మొదటియుగంలో మూడు మహర్దశల సమాజ పరిణామమూ 

అప్పటి ప్రీ పురుష సంబంధాల వివరణా ముగుస్తుంది. మనకొచ్చిన వురాణ 

గాథల్లో ఎక్కువ ఈ మహర్షశల యుగానికి సంబంధించినవనే ఆనవచ్చు. 

పురాణ రచనా కాలానికి చెందిన నాగరికత పైపూత కింద పాశవిక యుగపు 

ఉత్తమ, మధ్యమ మహర్దశ ల అవశేషాల రేఖలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. 

మధ్యమ దశలో గదడాధరులూ, ఉత్తమ దశటో ధనుర్ణారులూ ఉన్నట్లు అర్హ 

మవుతుంది. కనుక మన |పాచీన పురాణాల్లోని యుద్దాలన్నీ ఈ గదాధర, 

ధనుర్ణారుల మధ్య సాగిన యుద్దాలుగానే మనం చూడాలి. 

బరృరమహాయుగం ; [పాశవిక యుగం తర్వాత వచ్చిన మహాయుగం 

ఇది. దిన్ని జబార్చరస్ ఏజ్ అనంటారు. పాశవిక యుగంలో మాదిరిగానే ఈ 

యుగంలో కూడా అధమ, మధ్యమ, ఉత్తమ మహర్చశలున్నాయి. కొందరి 

మతంలో కుండలు తయారు చెయ్యడం, బట్టలు నెయ్యడం నేర్చుకోవడంతో 

ఈ యుగంలో అధమ మహర్దశ ఆరంభమవుతుంది. 

అధమ మహర్శ శ : భౌగోళికంగా మానవజాతిలో (పాక్ వక్చిమాల విభ 
జన కూడా ఈ యుగం గ్రోనే ఏర్పడింది. వ్యవనాయం, వశుపోషణలు అవత 

రించాయి. [పాక్ భాగాలైన ఆసియా ఖండంలో మచ్చిక చేనుకోవడానికి 

పీలై న ఆనేక జంతువులూ, ఆనేక రకాల పంటలూ ఉన్నాయి. ఇక్కడున్న 

వాతావరణానికి అనుకూలంగా సమాజం ఏర్పడి స్టిరనివాసాలారంభమయ్యాయి,, 

తూర్పు, పళశ్చిమాల మధ్య కనిపించని ఒక విభజన రేఖ ఏర్పడింది. ఈ దశలో 

వివాహానికి సంబంధించి పెద్ద మార్పులేం రాలేదు. ఆయుధాల్లో కూడా చెప్పుకో 

తగ్గ మార్పులు కనిపించవు. ఆయితే కొన్నిచోట్ల లోహాల వాడకం ఆరంభ 

మెంది. సమాజం కులాల చకాలనూ రథచ్మకాలనూ కని పెట్టింది. మానవుడు 

(క మంగా స్థిర త్వాన్ని సంత తంచుకుంటున్నాడు. 



46 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

మ ధ్య మ మహా ర్న శ: అధమ మహార్ణశలోని అంశాలలో పశుపోషణ, 

పంటలు క మరింత సె నె పుణ్యంతో తః దశలో అమల్లోకొచ్చింది. 

అన్ని అపరాలూ పండించేవారు. చెక్క-బల్లలే కాకుండా రాళ్ళతో కోటల్లాటి 

ఇళ్ళు నిర్మించుకోవడం, రాళ్ళను చెక్కడం, ఉన్నితో బట్టలు తయారు చేను 

కోవడం, రంగులు వేసుకోవడం వంటివి ఆరంభమయ్యాయి. 

పశుపాలనా, వ్యవసాయం బాగా స్థిరపడ్డాయి. ఇక పశువుల కోసం 

దాడులూ (గవేషణలు), గో ఆవహరణాలూ ఆరంభమయ్యాయి. ఆదిమ పశు 

పాలకులైన సెమైట్స్, ఆర్యులూ బాగా బలవంతులుగా రూపొందారు, 

గోయా[తకు గవేషణ అసీ, అతిథి వసే గోవును కోసి పెట్టె య. 

అతిథికి *'గోఘ్న! (గోహంతకుడన్న పేరు అన్నది స్టిరపడిం ఆవుకు 

[పాధాన్యం వచ్చింది. ఆతిధేయుని మర్యాదకు “గవేప్తి” అన్న పేరు నిశ్చిత 

మెంది. ఆడవారికి పాలు పిండడం, పాల ఉత్పత్తుల్ని తయారు చెయ్యడం 

వృత్తిగా మారింది. అందుకనే సంస్కృతంతో సహా సకల యూరోపియన్ 

భాషల్లోనూ వీటికి సమాన పదాలు కనిపిసాయి. ఉదాహరణకు సంస్కృతం 

లోని గో _ ఉక్ష అన్న పదాలకు కౌ _ ఆక్స్ అనే పదాలున్నాయి. నంస్క్బృ 

తంలో అమి(గొ_ర్ఫెకు (గీకు భాషలోఅవిన్' అని ఉంది. ఇవి ఆందరికీ తెలిసి 

నవే. ఇలాటివే ఇతర భాషల్లో నూ చూడవచ్చు. జర్మన్ భాషలో అతిధిని కానీ 

అతిధి మర్యాదను కానీ “గుయేష్ట్ _ అంటే; అదే ఆంగ్లంలో “గెన్టు' అసి 

అంటాం. స్పెల్టింగ్ మాతం 'జి యు ఇ ఎస్ టి' “గుయేష్ష్” లాగానే ఉంది. 

రష్యన్ భాషలో “గోస్” గోస్ నితృ్స _ అంటే ఆతిధి గృహం (హోటల్). 

గోమాంసాన్ని సంస్టృతంతో గవ్యాదిన అనే అనడం జరిగింది కదా. పాలు 

పిండేది అనే భావానికి దుహిత, దోహి? అనే పదాల్లోనూ, దీన్నే జర్మన్ 

భాషలో ఉన్న '“చాఘ్తర్' అన్న దాంతోనూ ఆంగ్లంలో దీన్నే డాటర్ ఆన్నానూ 

ఒకే మూలం గమనించగలం. పారశీకంలో *దుఘర్* ఆంటారు. 

ఈ వదాలను చూపి ఒకప్పుడి జాతులన్నీ ఒక పే అని ఎస్. ఎ. డాంగే 

ఒక సిద్దాంతం చేశాడు.!44 దీన్ని (పముఖ భారతీయ చరిత కారుడు 

పౌఫెసర్ డి. డి. కొళశాంది ఆవేపినూ “పాలకు లేని సమాన వాచకం “పాలు 

పిండేవారికి ఎలా వచ్చిందని” అవహాన్యం చేసి దాన్ని ఖండించాడు.145 
కానీ నామవాచకాలు (ప్రాంతాలను బట్టి మారితే మారవచ్చు. వాటి 

[కియారూప పదాలు మాతం మారవు. ఉదాహరణకు తెలుగు దేశంలో కొయ్య, 

కలవ, చెట్టు, మాను, కర ఇని ఎమాటల్ని వాడతారు. మనం కొయ్య కుర్చీ 

అంటే తమిళ (పాంతంలో మాను కుర్చీ అంటారు. కానీ నరకడమో కొట్టడమో 
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ఆనే కియను మాత్రం అందరూ సమానపదాన్నువయోగిస్తూనే వ్య క్తికరిస్తారు. 

(సమానార్ధకంి భాషలో కియావదాల్లో సామ్యాన్ని చూడాలిగానీ నామవాచ 

కాన్ని కాదు. ఈ వాదంతో కొందరు భాషా శాస్త్రజ్ఞులు జాతి సామ్యాన్ని సమ 

రించటానికి పూనుకున్నారు. ఏమైనా జాతులొక్కటనీ, వశుపాలన (ప్రధాన 

పృ తిగానూ, వ్యవసాయం ఆరంభదశలోనూ ఉందన్న నిజాన్నే ఈ దశలో 

చూడాలి. ఆందుకే ఈ వివరణ. 

ఈ దశలో కూడా వివాహ వ్యవస్థ చెప్పుకోత గినంతగా మార లేదు. 

కాసీ, పశుపాలకుల్లో పురుష |పాధాన్యం పెరుగుతూ వచ్చింది. సంతానాన్ని 

ఆటు తండి పేరుతోనూ ఇటు తల్లి పేరుతోనూ పిలిచే సంప్రదాయం ఏర్పు 

డింది రాముణ్ణి దాశరథి అనీ, కౌసల్యా తనయుడని, అర్హు నుణ్ధి పార్ధా ఆపి, 

కవలలను మాదేయులనీ పిలిచేవారు _ అందర్నీ కలగలిపి పాండవులనీ 

అన్నారు. వ్యాసుడిని సాత్యవతేయుడనీ _ పారాశరుడనీ అనడం ఎరిగిందే. 

వ్యవసాయవర్లాలో మాతం స్రీ _పాశాపత్యం పెద్దగా మారలేదు. ఆయితే ఈ 

వర్గాల సాహిత్య మేదీ మనకింతవరకూ దక్కలేదు. కాబట్టి నాటి పేర్లు ఎలా 

ఉండేవో తెలుసుకోవడం కష్టం. అయినా తెలుగు దేశాన్నేలిన మొదటి రాజ 

వంశం పేర్లన్నీ మాతృ పాధాన్యాన్ని సూచిస్తున్న విషయం ఇదివరకే గమ 

నించడం జరిగింది. జానపద పాకృత సాహిత్యాలలో ఆధారాలు బహుళంగా 
ఉండి ఉండవచ్చు. 

ఉత మమ హ ర శ: దీన్నే మానవ శా స్త్రజ్ఞూలు, చరితకారులూ లోహా 

యుగం ఆన్నారు. “ఆయసి యుగం అనవచ్చు. ఇనుము కనిపెట్టడంతో ఈ 

యుగావతరణం జరిగింది. వ్యవసాయం - దాని ఉపాంగాతైన వివిధ రకాల 

చేతివృతులూ తామరతంపరగా అభివృద్ది చెందాయి. అడవుల్ని కొట్రి కొత్త 

పాంతాలను సాగులోకి తేవడమూ; నదులకూ వాగులకూ ఆనకట్టలు కట్టి 

పంట కాలువలు తవ్వడమూ; రాళ్టతో సుందరంగా ఇళ్ళు నిర్మించుకోవడం 

మొదలైనవన్నీ ఈ దశలోనే వచ్చాయి. పశుశ క్రిని వ్యవసాయానికి వినియో 
గించటం ఆరంభ మెంది. 

గ్రీకుల వీర యుగం, రోమ్నగర స్థాపన, వెకింగుల విజృంభణ, మన 

పురాణ గాధాయుగం _ అన్నీ, ఈ మహర్దశ కు చందినవనే చెప్పవచ్చు. 

ఇంతవరకూ వేటకువయోగించే ఆయుధాలూ యితర ఉపకరణాలూ వ్యకి 

ఆస్తిగా వుండేవి _ అతడి మరణానంతరం అవి తిరిగి సమాజానికి చెందేవి. 

మన పురాణాల్లో మహాపురుషుని మరణానంతరం వారి ఆయుధాలన్నీ దివ్య 

లోకాలకు చేరేవనే కధలస్నీ వణికే సాక్ష్యాలు, ఆలాటి ఆయుధాలను వాడగల 
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వాడు ఆ తండాలో పుట్రినప్పుడు దివ్యులు [పాచీనాయు ఛాలను వారికిచ్చేవారని 

కూడా ఆ పురాణాలే చెప్తున్నాయి. శివధనుస్సు, పరశురాముడి ధనుస్సు, 
దేవద తం, గాండీవం, పాశుపతం వంటివి పురాణ వీరులకొచ్చినట్టు వివరించే 

కధలన్నీ దీన్నే సూచిస్తున్నాయి. 

ఈ దశలో వ్యవసాయం బాగా అభివృద్ధి చెందిందసీ, వశుపోషణ 

కూడా వృద్ది పొందిందసీ గమనించాం. అవన్నీ సమిష్టి కృషిగానే కొనసాగు 

తూండేవి. అయినా ఈ దశలోనే గృహాలూ, కుటుంబాలూ ఏర్పడటానికి 

అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడింది. గృహానికీ కుటుంబానికీ మూలం 

దంపతులు. ఆందుకని ఈ దశలో వివాహ వ్యవస్థలోనూ, సీతిలోనూ మార్పు 

సహజంగానే అవసరమైంది. 

గుంపు పెళ్ళిళ్ళలో అందరికీ వాయి కలిసేది. భగినీ వివావినికే 

నిషేధం వుండేది. వ్యవసాయం "పెరిగీ, పశుపోషణ అధికం అయిన తర్వాత 

“వాయి కలిసిన అనేక తండాలు ఒకే జనావాసంలో కలిసివుండడం తప్పుని 

సరైంది. |కమంగా కన్యాగారాలూ, యువాగారాలూ వేర్వేరు (గామాలకు 

ఉపాంగాలుగా కట్టవలసి వచ్చింది. 146 ఆయుదాలన్నీ ఉమ్మడి ఆస్తిగా 

ఉండేవి. అవే కాకుండా ముఖ్యంగా సోమరనం, మద్యమెరేయాలూ సమాజాగా 

రాల్లో ఉంచేవారు. సాధారణంగా ఆయుధాలు యువాగారాల్లోనూ, మద్యమె 

రేయాలు కన్యాగారాల్లోనూ దాచటం పరిపాటిగా ఉండేది. కన్యాగారానికి 

సోమ, మద్య మెరేయ నిపుణులూ, వృద్దులూ పాలకులుగా ఉండేవారు. 

యువాగారాలకు వృద్ద స్రీలు పాలకులుగా ఉండేవారు. అందువల్ల ఆటు 

యువకులూ ఇటు యువతులూ లైంగిక [పధమ పాఠాలనస్నీ వీళ్ళనుండే 

నేర్చుకొనే అవకాశం ఉండేది. సాయం సమయాల్లో యువతీయువకులు ఊరి 

మొగదలలో కలిసి ఆడుతూ పాడుతూండడం ఆచారం. ఆ సమయంలో 

మనసుపడ్డ జంటలు సమయ మేర్ప్చరచుకోవడం, సంకేతం నిర్ణయించుకొని 

అడవుల్లోకి పోవడం కూడా ఆనవాయితీయే. అప్పుడు పుటిన సంతానానికి తల్లే 

తప్ప తండ్రిని నిర్ణయించవలసిన ఆవసరం వుండేదికాదు. అందువల్లా, వాయి 

తప్పుచేయటానికి అవకాశం ఉండనినీతి అప్పుడు ఊంది కనుకా ఎలాటి సామాజిక 

సమస్యలూ తలె త్రడానికి ఆస్కారం లేకపోయింది. పోతే వాయి తప్పుచేస్తే 

మాతం సమాజం దోషిని చాలా తీవంగా శిక్షించేది. ఆదిలో వాయి తప్పు 

ఎవరివల్ల జరిగినా స్రీీపాజాపత్యంఉఊన్న ఆ సమాజంలో పురువుడికే శిక్షపడేది. 

పొలిసీ షియా దీవుల్లో యిలాటి తప్పును 'నువసోవాి ఆంటారు. దీన్ని 

మలినావస్కీ. చాలావిపులంగా వివరించాడు. 147 కొన్ని తండాల్లో పురుషుల్ని, 
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మరికొన్నిట్రో త్రీ పురుషులిద్దర్నీ శిక్షించే ఆచారం ఈనాటికీవుంది. పురుష 

పాజాపత్యమున్న నేటి ఆధునిక వ్యవస్థలో ఈ తప్పుకు ప్రీనే ఎక్కువగా 

శిశించడం చూస్తున్నాం. 

పెన వివరించిన తండాల ఆచారాల [ప్రకారం కొంతకాలం సాగిన ఈ 

స్థితినుండి, యువతీయువ కులు జతకట్టడం అన్న నిర్ణయానికొచ్చిన తర్వాత 

వారిద్దరికీ ఉమ్మడి శాలల్లో ఉండే అదికారం పోతుంది, తల్చిదం|డుల ఇళ్ళ 

కెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఆలాంటి స్థితిలో ఆ స్రీ తం|డికి భార్యగానే లెక్క_కొస్తుంది. 

స్రీ తన గో తానికి చెందదు. కనుక వాయి కుదిరింది. అందుకని తప్పుకాదు. 

జత కట్టటానికి పరిస్థితులు అనుకూలించి నప్పుడు దీన్నే “దాంపత్య వివాహంి 

ఆన్నారు. సమాజంలో యీ దశలో వివాహ వ్యవస్థలో వచ్చిన ఒక కొత 

పరిణామం ఇది. అప్పుడు వాయి కలిసిన సమాజానికంతటికీ చెందిన ఈ స్త్రీ 
ఒక వ్యకి వ్య కిగతా స్తిగా మారాలి, దీన్ని సమాజం అనుమతించాలి. ఈ 

అనుమతి అనేక రూపాల్లో ఆనాడుం డేది. 

i పెండి అయిన మొదటిరాతి తండాలో వాయి కల్సిన వారంతా 

ఆమెను వరసగా అనుభవించి అంతటితో ఆమె మీద తమ హక్కు.ను 

వదలుకోవడం. 

11. తండాలో వాయి కల్సిన వారందరికీ వేర్వేరు. బహుమతులిచ్చి 

వధువు మీద వారికున్న హక్కును విడిపించుకోవడం. 

ఇదే కాలక్రమేణా తండా మొతానికి కాక తండా నాయకునికి మొదటి 

రాతి హక్కు. ఇవ్వడం గానూ, వధువు తండికి తండా పక్షాన బహుమతి 

ఇవ్యడంగానూ పరిణామం పొందింది. 8 వీటిల్లో మొదటిదాన్ని రైట్ ఆఫ్ది 

ఫస్ట్ నైట్ అనీ _ఫెంచిలో జస్్స్పై మేనాక్ టిస్ అనీ మధ్య యుగాల్లో అనేవారు. 

ఆది ఓ ఆచారంగా మారింది. ఇప్పటికి ఎస్కి.మోలు, దక్షణ ఆమెరికాలోని 
ఆలాంటి మరికొన్ని తండాలలో ఈ ఆచారం ఉంది. కెల్టిక్ దేశాల్లో కూడా 

ఈ ఆచారం చాలా కాలంగా ఉంది. ఇక రెండోది “ఓలి,” “కన్యాశుల్కం 

రూపంలో నిన్న మొన్నటివరకూ విస్తారంగా ఉంది. ఇప్పటికీ కొన్ని గిరిజన 

తండాల్లో ఇది కనిపిస్తుంది.149 

వాయి పెళ్ళిళ్ళు, దంవసీ వివాహంగా మారిన ఈ పరిణామం నేటి మన 

వివాహ మం (తాల్లో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది! 

“సోమః [పధమో వివిధే గంధర్వో వివిధ ఉ తరః 

తృతీయో అగ్నీ ష్టై పతి న్తురీయ స్తే మనుష్యజాః”1 30 
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““సోమోఒదదద్గంధర్వాయ గంధర్వో దదదఘ్నయే 

రె యింశ్చ పుతాంశ్చా దాదగ్నిర్మహ్య మధో ఇమాంి'151 

ఈ మంతాలను పాణి గహణం జరిగే సందర్భంలో చదువుతారు. దీనిలో 

సోముడు మొదటి భర్త. ఆతడు ఆమెను తర్వాత గంధర్వుని కప్పగిసాడు. 

కన్యాగారాల్లో ఉన్నప్పుడు - ఆవే నాటి మద్యాగారాలు - (పథమ పాఠాలు 

సోముల నుంచి అంటే సోమం తయారు చేసే వారి నుండి తెలిసికొనేవారు. 

కనక ఆ సోముడు పథమ భర్త. తర్వాత సాయం సమయాల్లో ఆటపాట 

అప్పుడు ఇష్టులతో సమయ సంకేతాలేర్పరచుకొనే కాలం ఉంది. అప్పటి భర్త 

గంధర్వుడు. ఆంటే ఆ పద్దతిని గాంధర్వం అన్నారు. అదే నేడు “డేటింగ్ 'గా 

ఆన్వయించుకోవచ్చు. కనుక గంధర్వుడు రెండోభ ర. 

ఇద్దరు జంట కట్టాలని నిర్ణయించుకున్న ప్పుడు ఆ పిల్ల తండి ఇంటి 

కొస్తుంది. వేదకాలంలో ఇంటిని “ఆగ్ని' అని పిలిచేవారు. ఇప్పటికీ ఆగ్ని 
కుండం ఆయిన “హార్స్” కు ఇల్లు ఆన్న ఆర్థం ఉండడం గమనా క్షం. ఇల్లు 

అంటే యజమానురాలని మాతృ సమాజంలోనూ, ఇంటి యజమానుడని పితృ 

సమాజంలోనూ ఉంది. వాయిననుసరించి ఆమె ఆ ఇంటి యజమానికి భార్య 

అన్నమాట. అంటే ఆమెకు మూడో భర్త ఆగ్ని. ఇక జతకర్హ చివరివాడు 

నాలుగో వాడవుతాడు. ఇతడు ధనం కోసం పిల్లలకోసం మా(తమే ఆమెతో జత 

కడాడు. ఆ విషయాన్నే “గృషహ్హామితే సుపజాస్తా్యయి హస్తం మయాపత్యా 

జర దష్షిర్యధా నసనంభగో అర్యమా సవితా పురంధిర్మహ్యంత్వా దుర్దార్లవత్యాయ 

దేవాః'' _ అన్న మంతం ద్వారా ఈనాటి పెళ్ళిలో పాణిగహణం చేస్తూ 
వరుడు వివరిసాడు. 

వరుడికి సోముడూ - గంధర్వులూ ఎవరో తెలిసే అవకాశం లేదు. ఇక 

తెలిసినవాడు పిల్ల తండి ఆంటే ఆగ్ని. ఆ పిల్ల ఉన్న ఇంటి యజమాని. 

కనుక ఆ యజమాని సాక్షిగా అంటే 'అగ్ని సాక్షిగా ఆ ఆమ్మాయీ అతడూ 

జతకడున్నారు. ఈ విధంగా దంపతీ వివాహాలు ఏర్పడ్డాయి. 

దంపతీ వివాహాలు ఏర్పడిన కాలంలోనే కఓలిపెళ్ళితో పాటు కొన్ని 
తండాల్లో ఇతర పద్దతుల్లో జత కట్టడాలు కూడా ఊంటూండేవి. వాటినే 

రాక్షస*52 వివాహం, పెశాచీ వివాహం, ఆసుర వివాహం అనేవారు. మన 

గ్యహ్యసూూతాలు చెప్పే ఎనిమిదిరకాల వివాహాల  ఊజాబవితాలో ఒకొక. టి 

కొన్ని కొన్ని టినే అంగీకరించింది. కొన్నిటిని వదిలేశాయి. అశ్వ్రలాయనం 

(వకారం చివరకు త్లేలినవి (బాహ్మం, (పాజాపత్యం, ఆర్షం, దైవం: 
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గాంధర్వం, ఆసురం, రాక్షసం, “పెశాచికం అనేవి. ఇందులో మొదటి నాలుగూ 

తర్వాత్తర్వాత ఆమోద యోగ్యాలనీ మిగిలినవి కావనీ ఆన్న ధోరణి _పబలింది. 

అయితే నేటి మన సమాజంలోని పెళ్ళి తతం గాల్లో అన్ని వివాహ పద్ద 

తుల చిహ్నాలూ కనిపిస్తూంటాయి. వాయి కలిసినవారి హక్కు_ విడిపించడంలో 

ఉన్న ఒక పద్దతే మరదలిమాడగా నిలిచింది. పిల్ల మేనమామ పిల్లను దాచేసీ 

కొంత కట్నరూే కేణా పొందిన తర్వాత తు బుట్టలో కూర్చో శె పెట్టి 

పీటల దగ్గరకు తీసుకుని రావడం ఈనాడు కనిపిస్తుంది. ఈతే స్టాలీపాకం 

తర్వాత నాగవల్లి అన్న తంతు జరుగుతుంది. ఇందులో కల్ణయుద్దం' (పధాన 

భాగంగా ఉంటుంది. ఈనాడు అది పోయి చక్కగా ముగ్గులేసిన జాగాలో 

అన్నిటితోపాటు ఓ ఆయుధాన్ని తూర్పు దిక్కున ఉంచి ఆ కల్ల యుద్దానికి 

చిహ్నాన్ని ఊహించారు. దీని పేరు 'నాగబలి” (నాక బలి) అనీ “నాకవల్లి' 
అనీ అంటూ దేవతా వూజ కింద మార్చేశారు.153 ఇది మారేజ్ బై కాపర్ - 

అన్న పద్ధతికి సూచన. ఉత్తర హిందూస్థానం పెళ్ళిళ్ళలో బరాత్ వెళ్ళే పెళ్ళి 

కొడుకు గుురం మీద కతీ అవీ పట్టు కెళ్ళడం పూ ర్తిగా దీని ఛాయలే. ఇలాగే 

ఆసుర, _పెళశాచిక వివాహచ్బాయలూ కనిపిస్తాయి. మొదటి రాతి హక్కు. 

యూరోపియన్ దేశాల్లోలాగానే మన దేశంలో; అందులో తెలుగునాట ఉండేదని 

వాత్సాాయనుడంటాడు. పల్టెపిల్లను సెళ్ళిచేసుకున్నప్పుడు దొర, జమీందారు, 

రాజు ఎవరుంటే వారికి ముందా ఆ పిల్ల తన శరీరాన్ని అర్హించటం ఆన 

వాయితీగా ఉండేది. 

“పతా, జనపదకన్యాం, దశమేహాని కించిడౌ పాయనికం 

గృహీత్వా, (పవివేశ్శ అంతఃపురం ఉపభోజ్య, విసృజ్య 

ఇత్యాం|ధాణామ్” (వాత్స్యాయన కామసూూతాలు - 

కన్యా సం పయుకాధికరణమ్ 42 సూ.) 

దీని ఆర్థం తెలుసుకోడం అవసరం. నవవధువు |పతాకన్యా. సంపర్కం పొంద 

నిది. జనపదాల్లో పెళ్ళి అయి భర్తతో సంసారం చెయ్యకముందు ఏదో ఒక 

రోజున కొన్ని బహుమతులు తీసికొని దొరవారి' అంతఃపురం చేరుకోవాలి. 

ఆక్క.డ దొరవారు ఉపభోగించిన తర్వాత భర్తదగ్గరకు వెళ్ళాలి. ఇప్పటికీ 

కేరళలో ఈ ఆచారం ఉంది. ఇది ఆం|ధుల్లో ఉన్న ఆచారం అంటాడు. 

(వవంచంలోని పెళ్ళి తంతులన్ని ట్లో దీని ఛాయలు కొద్దోగొప్పో ఉన్నాయి. 

జర్మనీలో ఈ ఆచారాన్ని కేథలిక్ మతస్టుడెన "ఫెర్డినాండ్ రాజు నిషేధిస్తూ 

14రిర లో ఈ కింది ఉత్రర్వు జారీచేశాడు. 
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“ఒక రెతు "పెళ్ళాన్ని కట్టుకున్న ప్పుడు =... ఈ చెప్పబడిన (ప్రభువులు 

( సెన్యోర్, భారన్లు) కా మొదటి ర్యాతి ఆమెతో న్నిదించకూడదు. పెళ్ళి 

నాటి రాతి వధువు పడుకొని ఉండగా తమ ఆధిక్య చచార ఆ పక్క 

మీదుగా గాని, ఆమె మీదుగా గాని దాటి వెళ్ళకూడదు .... మేము ఆలోచించి 
నిర్ణయిస్తున్నాం.” 454 

వాత్స్యాయనుడు చెప్పిన ఈ సంప్రదాయం అలాస్కా. |[పాంతంలోని 

ఆదిమ వాసులందరిలోనూ ఉంది. ఉత్తర మెక్సికోలోని “తాపహు"లతో ఉంది 

కెల్టీక్ జాతుల్లో ఉంది. కాస్పియన్ దేశంలో ఆరగాన్ పాంతమంతటా ఈ 

ఆచారం ఉంది. 

ఇలాటి నిషేధాలు తెలుగుదేశంలో ఉన్నట్టు ఎలాటి దాఖలాలూ కని 

పించవు. కనుక పౌరులే ఈ ఆచారానికి రాజీమార్గంగా ఒక ముగింపును కని 

పెట్టారనుకోవచ్చు. అదే బాల్యవివాహం,1కర్ 

"పెళ్ళయిన పదోరోజున దొరవారి గడీ కెళ్ళడం ఆచారం. దాన్ని మార్చ 

డానికి వీల్లేదు. ఎనిమిదేళ్ళ పిల్లకు పెళ్లిచేస్తే పదోరోజు కెళ్ళినా శీలభంగం కాదు" 
కానుక లన్న వి ఎప్పుడైనా తప్పవు. ఈ దురాచారాన్ని మొత్తంగా పక్కదారి . 

పట్టించడానికే ఇది వచ్చి ఉండవచ్చు. యు క్రవయస్క_ అయిన తర్వాత తన 
దగ్గరకా పిల్లను ప ంవలేదేం ? ఆనీ -_ "పెళ్ళి , చెయ్య లేదేం ౩ అనీ అడగకుండా 

దొరగారి ము[దను కోట కెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్లకు దొరగారు 

కట్రటం అన్న ఆచారం పెట్టారు. ఒకసారి ఈ బిళ్ళ ఉన్న తర్వాత 

ఆమె పాత్మివత్యానికిక భంగం లేదు. ఆలా దొరగారు పెట్టిన 'తాడూ 
బొట్టూ” *“తాళిబొ టై" మంగళసూ(త మైంది. మన పెళ్ళితంతులో ఈ సందర్భంలో 

చదవటానికి అర్థవంత మైన మంతాలేపీ లేవు. “మాంగల్య తంతునా అనేన” 

అనే మామూలు అనుష్టుప్ శ్లోకాలున్నాయి. 

బళ్ళారి పాంతంలో “*కురుబా కులం వారి "పెళ్ళిళ్ళలో బాహ్మణుడే 

వధువు మెడలో తాళిబొట్టు కడాడు. ఆతడు తండా పూజారి అనే అర్భం, 

“ఆరుమెక్కా.రన్' అనే వాళ్ళలో వధువుకి తాళి మంగలివాడు కడాడు. 

ఆ తెగకు మంగలివాళ్లు ఆచార్యులు. ఆ వంశంలో వలువురు పిల్లలున్న ముస 

లాడు కడతాడు 156 ఇలాటి ఆచారాలన్నీ పై అంశాన్నే బల పరుస్తున్నాయి. 

ఈ సందర్భంలోనే చదివే మరో మంతం గమనించడం ఆవసరం. 

“కన్యాం, కనక సంపన్నాం, కనకాభరణతైయుతాం, 

దాస్యామి, విష్టవేత్తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయా”' -అంటూ కన్యాదాత 

పిల్పచేతిని వరుడి చేతిలో ఉంచి సీశ్ళధార వదులాడు. అంటే కన్యాదానం అన్న 
మాట. “డబ్బుంది, వగ లును నావిమ్టప్పధిపీపతి ఆయిన దొరవారూ 
దీన్ని బానిసగా ఏలండి.''- అని గడి ముందర- మొత్తుకునేపాడన్నమాట. ఆ 
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తర్వాతది (బహ్మస్వ్షం. (బహ్మాలోకం అం కే కొద్దిపాటి పన్ను ఉండే భూమి 

(క్విట్ రెంట్). ఆలాగే ఈ కన్యను కూడా పన్ను లేకుండా ఉండేందుకు, 

దాన్నే ఆశించి అర్పిస్తున్నానని అంటాడు. ఎక్కువ బహుమతులిచ్చుకో లేను 

అన్న ఆర్థం ఇందులో స్పురిసుంది. 157 

ఈ మాంగళ్యధారణ ఆచారం తెలుగు దేశంలోనూ దాని |పభావం 

ఉన్న పరిసర (పాంతాల్లోనూ తప్ప ఇతర (పాం తాల్లో మరెక్క-డా లేదు. 

తూర్పు భారతంలో పావట సింధూరం ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలో నల్లపూ 

సలే ఉంటాయి. వేదాల్లో దీని |పస్తావనే లేదు. భారత భాగవతాల్లో లేదు. 

రామాయణంలో వెదికినా కనిపించదు. మన పురాణాలలో అందులోనూ 11వ 

శతాబ్దం నాటి స్కాంద పురాణంలో తొలిసారిగా దీని |వపస్తావన కనిపి 

స్తుంది.158 రామాయణంలో జనకుడు సీత చేతిని రాముడికి అందిస్తూ 

““ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మచరీతవ 

(ప్రతీచ్భ చైనాం భ్యదంతే పాణిం గృప్టాష్వ పాణినా'159 

ఆనే అంటాడు. పాణిని (గపించడంతో సపెళ్ళితంతు ముగించాడు వాల్మీకి. 

తాళిబొట్టు [పన కే లేదు. అదంతా పాజ్శిగహణమే. 

బర్భరయుగం లోని ఉత్తమ మహర్దశలో వ్యక్తి ఆసి కుటుంబ 

అ స్రిగా వరిణమించడానికి అన్ని హంగులూ ఏర్పడ్డాయి. అప్పటికే “గవేషణ' 
యుద్ధాల ద్వారా కండబలం కలవాశ్ళ ఆల మందలకు యజమానులయ్యారు. 

ఈ యుద్ధాల్లో ఓడిపో యి నవాళ్ళు వ్యవసాయం తదితర వృత్తులలో దాసులుగా 

పనికివచ్చారు. పట్టుబడ్డ ప్రీలు భోగకాంతలుగా ఉపయోగవడ్డారు. ఈ విధంగా 

దాన, దాసీ, గోగణాలు కొంత మంది కండగలవారికి సంపా పించడంతో 

సమాజంలో సమిష్టి తత్వం మీద వ్యష్టి తత్వం విజయం నాధించింది. 

సమాజంలో మొదటిసారిగా న్యతంతులూ, బానిసలూ అనే వర్గాలవతరించాయి. 

ఈ; వర్షాలు ఒక పంమితికి చేరుకున్న తర్వాత వర్గ సమాజం ఆవిర్భవించింది. 

దీనికే చర్మితకారులు “*సివిలై జేషని” అంటే నాగరికత అని క్షే పే రెట్టారు. 

పాశ విక_బర్చర యుగాలంతరంచాయి. కానీ నాటి సామాజిక పరిస్తితులు 

సముదాల లో దీవుల్హా అక్క_డక్ళ_డా మిగిలి ఉన్నాయి. తతిమాదంతా 

నాగరికత కిందికొచ్చిఐది. అయితే అంతకు ముందు కూడా ఆధునిక యుగ 

ఖండాలతోపాటు, వూవప్రయుగ ద్యీపాలూ లేక పోలేదు. వ్యావసాయిక గణాలు 

ఉతమ మహ కార శలో ఉన్నప్పుడు, పశుపాలకగణాలు అధమ మహర్ణ శలో 

ఉండేవి. భిన్న మహర్శశల వారి మధ్య యుద్దాలు తరచుగా జరుగుతూ డేవి. 

వేదకాలంలో తగా తెలిసిన తాతా వశుపాలక గణాలు. నాటి 

వ్యావసాయిక గణాలు పీరికన్నా ఉన్నతదశలో డఊండేవి. వీరిద్దరి ఆచార 
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వ్యవహారాలూ సితులూ భిన్నంగా ఉండేవి. దీనివల్ల సంఘర్షణలు కూడా జరుగు 

తూండేవి. ఇలాటి దశలో గుంపు పెళ్ళిళ్ళ దశ దాటనిది గౌతమ గణం. దిని 

పక్కనే దంవసీవివాహ దశకు జేరిన మాతంగగణం ఉండేది. ఈరెండుగణాలూ 

విభిన్నఆచారాలతో పక్కపక్క నేజీవిస్తూండేవి. గౌతమగణంలో |తిలోకసుందరి 

అరుంధతి. ఆ గణం ఆచారం |పకారం _ ఆమె సంపర్కం కోసం ఆ గోతం 

లోని వాశ్ళే ఆమె చెయ్యివట్టుకోవడానికొచ్చారు. ఈ పద్దతిని గతంలోనే పునాలు 

వన్లో వివరించడం జరిగింది, పొరుగున ఉండే ఉత్తమ దశలో ఉన్న 
మతంగుల దంపతీ వివాహపద్దతి అరుంధతికి తెలిసింది. తమ గోతం సీతి 

ఆమెకు నచ్చలేదు. ఒకనాడు అందరితోపాటు ఆమె తండి కూడా పాణి 

(గ్రహణానికి అరుంధతి దగ్గరకొచ్చాడు. నాటి సంప్రదాయం [పకారం పిల్లలు 

తల్లి గో తాలవాళ్ళు. తండి మరో గో,తీకుడు కనుక తప్పులేదు. ఈ ఆచా 

రాన్ని ఊల్రేఖిస్తూనే యమాయమీ సంవాదంలో యమి అన్నతో వాదిస్తుంది. 
“ఉశంతిఘాతే అమృతా న్ తదేకస్య చిచ్యజనం మర్హ్యస్య నితే మనో 

మనసి దాయ్య స్మే జన్యుః ; పతిస్తన్వ మా వివిశ్యాః*160 అంటూ |బహ్మ తన 

కూతుర్ని "పెళ్ళాడ లేదా అని ఉదాహరిస్తుంది. 

ఇక ఇక్షడ తండి కోరికను అరుంధతి అంగీకరించనందుకు ఆ మెను గౌత 

ములు తమ తండానుండి బహిష్కరించారు. పక్కనున్న మాతంగుల ఆశ 

యాన్ని పొందింది. ఆమెను వాళ్ళు దత్తత తీసుకున్నారు. ఒక తండా వాళ్ళు 

వేరొక తండా వాళ్ళను ద తత తీసుకోవడం ఇప్పటికి ఉంది. నిర్షిష్టమెన కర్మ 

కాండలూ ఉన్నాయి. అప్పటి వరకూ గౌతమి అయిన అరుంధతి నాటితో 

మాతంగి అయింది. ఆయితే మతంగుల దాంపత్య పద్దతి ఆమెకు అంగీకారం 

అయినా, ఆమె ఊద్దేశం ఆ పద్దతిని గౌతముల్లో _పవెశ పెట్టాలని. ఆందుకని 

ఎవరో ఒక మత ౦గుణ్ణి పెళ్ళాడటానికి ఆమె అంగికరించలేదు. తమ గౌతమ 

తండాలో వాడితోనే జతకట్టాలన్నది ఆమె ఆశయం. దానికోసం వెతగ్గా 

వెతగ్గా ఆదే పశుపాలక గణాలకు చెందిన ఒక వాశిష్టుడు ఆమె అభి పాయాలో 

ఏకీభవించాడు. ఆప్పుడు వాళ్ళిద్ద రూ జతక ట్రి ఆర్యగణాల్లో దంవతీ వివాహాన్ని 

మొదటిసారి ప్రచారం చేశారు. ఆచార్యత్యం వహించారు. కనుకనే నేటికీ 
వేదవిహితాలనుకునే వివాహాల్లో పురోహితుణ్ఞి వశిష్టుడనీ, పెద్ద ము తైదువను 

అరుంధతసీ పీలుస్తూంటారు. ఈ రకంగా వీళ్ళు ఆది గణాల్లో దాంపత్య వివా 
హానికి ఆడది దంపతులై నారు. ఇందుకు ఆమె పడ్డకష్టాలు మన పురాణాల్లో 

కోకొల్లలు. ఈ సందర్భంలో “సమాజం (పతి మలుపులోనూ స్రీ సాహసగాధ- 
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ఆత్మార్పణం ఉండి ఉంటుందన్న”.నూ క్రికి ఈ అరుంధతి కధే ఒక ఉదా 

హరణ. కష్టాలెన్నొచ్చినా చలించక దాంపత్య జీవితాన్ని (ప్రతిష్టించిన అరుం 

ధతిని స్మరించుకోవడం కొత దంపతులకు ఆనవాయితీ అయింది. అయితే 

ఆది అసలు కధను మర్చిపోయి, అరుంధతీ నక్షతదర్శనంగానే మిగిలింది. 

సెళ్ళితంతులో ఈ ఘట్టం ఆఖరిది. ఈ సందర్భంలో 

“ధవక్షితిః (ధువయోనిః _ధువమసి.ధువతః 

స్టితంత్వం నక్ష తాణాం మేధ్యసి సమాపాహి పృతన్యతః” 

“స పరయ (వధమాం కృ త్రికానాం అరుంధతీ యత్ |ధువతాం 

హసిన్యుః షట్క త్తికా ముఖ్యయోగం వహతీయం 

అస్వాకం వఏతత్వష్టమీ.” 

ఈ భూమి, స్రీ ఉత్స త్రి స్థానమే స్థిర మైనవి. సివూ అలాగే స్థిర మైన 

దానవు. స వ్రరుషులూ నక్షత్రాలలో అరుంధతిని స్థిరమైనదిగా చూశారు. వారి 
భార్యలూ అరుంధతి (పాధాన్మాన్నంగికరించారు. అరుంధతిని చూసిన ఈమె 

ఎనిమిదవ కృత్తికగా వర్చిల్టుతుంది. తాను ఎనిమిదవ రుషి అన్నమాట, 
ఇంతకుమునుప్త వివరించిన ఆర్థం ఇందులో కొంత కుకొంత స్పురిస్తుంది. 

నాగరిక సమాజం: నమాజంతో సంపద బాగా పెరిగింది. దాంతో పురుష 

| పాజాపత్యం కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇదే మేరకు స్రీ వాల్లభ్యం తగ్గు 

తూనూ వచ్చింది. ఆస్తే ఒక స్థాయికి చేరిన తర్వాత పురుషుల ఆ స్రీ పురుషు 

లకే సం|కమించాలన్న కోరిక పుట్టడం ఆసహజం కాదు. ఆ దశలో 

సమాజం ఒక్క_సారి శీర్షాసనం వేసినట్ల యింది. సంతానాన్ని త్రీ 

పరంగా కాక పురుషపరంగా లెక్కించటం మొదలు పెట్టారు- 

పిల్లలు తండి గో(తానికి చెందుతారు గాని గతంలో లాగా తల్లి 

గోతానికి చెందరు. అయితే దంపతీ వివాహం కుటుంబ సౌలభ్యాన్ని 

కల్పించిందే కానీ గుంపు పెళ్ళిళ్ళ పద్దతిని పూర్తిగా రద్దు చెయ్యలేకపోయింది- 

సెగా “గవేషణి, “నరేషణి మూలంగా యుద్ధాల్లో సంక్రమించిన దాసీజనంతో 

బహుభార్యాత్వం ఆనే కొత్త పద్దతి ఒకటి వచ్చింది. ముర్షక్ పండితుని పరి 

కోధనల |వకారం 250 సమాజాలలో 195 సమాజాలు దీన్ని పాటిస్తున్నా 

యట.161 దీన్ని మొదట ఆనుమతించింద ఐతరేయ ద్రాహ్మణం. రుగ్వేద 

కాలంలో ఆధిపతులు మాత మే బహుభార్యాత్వాన్ని ఆమలువర్చేవారనీ, |కమంగా 

యజుర్వేద కాలానికి సామాన్యజనంలో కూడా ఈ ఆచారం (ప్రబలంగా ఉందనీ 

ఉషా ఆపే ఆంటారు.162 మెగ స్తసీసు, ఆల్ బిరూసీ తమ య్మాతాగంథాల్లో 

దీన్ని పెర్కొ_న్నారు. *పునాలువన్' సం|వడాయంలో రూడా ఒక వ్యక్తికి 
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వాయి కల్సిన ప్రీలంతా భార్యలె. అలా గే ప్రీకి కూడా. కనుక బహుభార్యా 

త్యంతోనే బహుభ రృత్వాలు కూడా ఆ కాలంలోనే ఉన్నాయి. కానీ దాసీజనం 

వల్ల వచ్చిన బహుభార్యాత్వానికీ, 'పునాలువన్' దశలోని బహుభార్యాత్వానికీ 

ఒక బేదం ఉంది. రెండోదానిలో (పతి స్రీ మీదా (పతి పురుషుడికీ హకు్క్క_ం 

టుంది. దాసదాసీజనం వల్ల వచ్చిన సంప్రదాయంలో, యజమానికి తప్పు ఆ 

స్రీలపె ఇతరులకు న్యాయరీత్యా హక్కు_లేదు. పువాలువన్ దశలోని బహు 

భార్యాత్వ, బహుభ రృత్వ అవశేషాలు ఇప్పటికీ కేరళలోని నాయర్హలో అక్కు 

డక్క్టడా కనిపిస్తూంటాయి. కొందరు కల్సి ఒక్ ఒప్పందం మీద ఒక ప్రీతో 

సంసారం చేస్తూంటారు. ఒకే వ్యక్తి ఇలాంటి ఒప్పందం అనేక గుంపులతో 

చేసుకోవచ్చు. ఒక గుంపులోని మేరకు ఆది బహుభ రృత్వం అయితే మరో 

గుంపుతో సంబంధంతో అది బహుభార్యాత్వం అవుతుంది. 

కాసి నాగరిక సమాజంలో ఏర్పడ్డ బహుభార్యాత్వం దీనికి ఏరుద్దం, 

యజమానికి అంటే భర్తకు భార్యలు సొంత ఆస్తి కింద మారారు. 

దాసదాసీజనం ఎందరున్నా ఒకు. ప్రీనే ఎంచుకొని ఆమెకు పుట్రైన 

విడ్డకే ఆస్తిని సర్మకమింపచెయ్యాలన్న ఆలోచన ఈ దశలోనే వచ్చింది. దీనికి 

కట్టుదిట్టం చేసి ఆన్యపురుష సంపర్కం లేకుండా చూసుకొని ఆమెకు పుట్రిన 

విడ్డనే తన బిడ్డగా భావించి ఆ సినిచ్చేవాడు. ఆమెకు పుభ్రైన బిడ్డే రాజ్యాధికారి 

కాగల అధికారం ఉంది. హక్కుంది..ే63 ఈ హక్కులను కోరుతూనూ, 

రక్షించుకుంటూనూ ఊన్న అనేక కథలు మనకు ఇతిహానాలూ పురాణాలలో 

చాలా కనిపిస్తాయి. శంతనుడు సత్యవతుల కథలో ఫీమ్మడిచ్చిన వరం; 

దుష్యంతుడి నుండి శకుంతల కోరిన వరం ఇలాటి వే కావచ్చు.164 మొదటి 

భార్యను “మహిషీ” అనీ, ఇష్టనఖి అంటే రెండవది *“వఐవాతా, తర్వాతది 

| పరివృతా' అనీ అనేవారు. దీన్ని శతపథ [బాహ్మణం వివరించింది. ఈ రక్ష 

ఇలలో మిగిలిన త్రీ సంతానానికి ఆస్తి హక్కు లేనందువల్ల వారికి రష కట్టు 

దిట్రాలంతగా ఉండేవికావు. వీరందరూ ఆస్తిలో భాగంగానే ఉండేవారు. వీరిని 

అమ్మవచ్చు. దానం చెయ్యవచ్చు. కుదువ "పెట్టవచ్చు. చివరకు చంపి తిననూ 

వచ్చు. 65 

“రుణానుబంధ రూపేణా పశుపత్నిసుతాలయాః ” అనె సూకి ఈ [బీ న 

అంశాన్నే తెలుపుతుంది. భార్యను దానం చెయ్యటమనే సంప్రదాయాన్ని తలి 

gas “దైవం”* అన్న వివాహవద్ద తి. ఇందులో రాజు భార్యను కానీ, కుమారెను 

కానీ యజ్ఞ సందర్భంలో రుత్విక్కకు దానం చేస్తాడు. 



రావేలు గలవాడ రార హీలీగాడ A1¢ 

“బుత్విజే వితతే కర్మణి దద్యాదలంకృత సదై వరి” 

“దక్షిణా సుదీయమానా స్వంత ర్వేది యద్వ్చాత్విజే సదై వః” 

(బోధాయన సా ఈం) 

దీన్ని స్మృతికారులంతగా అంగీకరించలేదు. ఆయినా జరిగేవనటం సత్యం. 

(కమేణా ఉత్తమ వివాహాల్లో ఇదీ ఒక మెంది. 

ఇక అంతఃపురరక్షణ లేని శ్ర్రీలల్లో సహజంగానే “స్వైరవిహారం ఉండేది. 

ఇక్కడ , ఇది ఏకవత్ని దశ అని అన్నా నిజానికి బహుభార్యాదశ. పట్టపు 

రాణులు “స్వెరులన్నాం కనుక బహుభ రృృత్వ దశ కూడా అని గమనించాలి. ఈ 

సందర్భంలో రి-సే పండితుని అభ్మిపాయాన్ని కూడా పరిగణించడం మరింత 

స్పష్టతకు దారి తీస్తుంది. 

“బహుభ ర్లృతాా్యనికి సంబంధించిన సమాచారం |పకారం ఇది రెండు 

విధాలు. మొదటిది సహోదర వరంవర. ఇందులో సోదరులంతా కలిసి ఒక 

శ్రీని వివాహమాడతారు. రెండవదానిలో ఒక ప్రీకున్న భ ర్రలందరూ సోదరులు 

కావలసిన ఆవసరం లేదు. ఇది మాతృస్వామికం.” 166 
కాకి పండితుడి అభ్నిపాయంలో ఈ ఆచారం వేదకాలంలో కేదని. కానీ 

ఎన్. సి. సర్కార్, సర్వదామన్ సింగ్ లాటి ప్రముఖులు ఈ ఆచారం 

రుగ్వేదకాలం నుండీ ఉందని (ధువీకరించారు. భారతంలో ,దౌపదీ వివాహ 

సందర్భంలో |దువదుడు లేవనెత్తిన అనుమానానికి ధర్మరాజు, 'జటిలి ఆనే 

ప్రీ ఏడుగురు రుషుల్నీ, *వరాక్షీ' అనే ఆమె పదిమంది ఆన్నదమ్ముల్నీ 'పెళ్టాడిన 

ఉదంతాలు చెప్పి శంకా నివృతి చేస్తాడు. 

అలాగే రామాయణకాలంలో వాలి, సుగీవులకు తార, రుమా అనేవాళ్లు 

ఉమ్మడి భార్యలు. ఆలాగే ఒకే స్రీకి ఇందుడూ, సూర్యుల వల్ల వాలి స్కుగీవులు 

జన్మిస్తారు. ఇప్పటికీ హిమాలయ ప్రాంతాల్లోని తెగల్లోనూ; ఖాసా, తోడా 

తెగల్లోనూ ఈ బహుభ రృృత్వం ఆచారం విధిగా ఉంది. 

: కుటుంబ ఆసి ఆవతరణ తో త్రీ (పాౌజావ త్యం నశించిందన్న అంశం 

తెలిసిందే. పురుషస్వామ్యం ఏర్పడింది. దానితో ఏకపత్నీత్వం, ఏక పత్నీ 

[వతం అన్న “ఆందమెని పదబంధాలు కూడా అవతరించాయి. దీనితోబాటే 

బహుభార్యాత్వం, బహుభ రృృత్వం, వ్యభిచారం, ఏట _స్వెరిణీ వ్యవస్థ లూ-ఒ కే 

ముహూర్తంలో ఆవిర్భవించాయని ఎంగెల్సు అభ్మిపాయపడ్డాడు. ఆంక్షలు 

అధికంకావడం, స్త్రీ బానిసగా మారడం, పురుషాధిపత్యం*సమాజాన్నే లడంతో 

ఈ లక్షణాలన్నీ వచ్చాయని ఊపహించాలి. 



480 తాపీ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 
ఇవన్నీ జీవననరాళితోనూ, సంపద ఉత్పాదన సౌలభ్యంతోనూ ఏర్పడ్డ 

పరిణామాలు. నమాజం నూతనదశలో వవేశించిన వెంటనే అన్నీ కొత 

లక్షణాలే ఉండవు. పాత లక్షణాలంత నులభంగా అంతరించీసోవు. కాని పాత 

కొత్తల ఘర్షణలో కొత్తవి పాతవాటిని జీర్ణంచేసుకుంటాయి. కనుక ఒకసా మాజిక 

దశలో అన్ని విధాలై న వివాహ పద్దతులుండడానికి అవకాశం ఉంది. తేకపోతే 

అవశేషాలన్నా మరో రూపంలో వుంటాయి. అందుకనే మానవ పరిణామ 

దశల్లో వివిధ స్టితుల్లో వచ్చిన వివాహావశేషాలను ఆధునిక వివాహవ్యవస్థలో 
కూడా చూస్తున్నాం. అర్థాలు తెలియవు. ఏ కారణంతో అవి ఏర్పడ్డాయో 

చూడం. _పసుతానికి వాటి ఆవసరం ఎంతుందన్న ఆలోచన వుండదు. అన్నీ 

సంప్రదాయం పేరు కింద చెలామణీ చేస్తున్నాం. ఈ స్టితి [ప్రపంచంలోని 

అన్నిమతాల వివాహ సంప డాయాల్లోనూ వుంది. శాస్ర్రీయదృష్టితోనూ, 

చారితక అవగాహనతోనూ, సత్యాన్వేషణా జిజ్ఞాస తోనూ పరిశీలించాలన్న 

భావం ఉన్నవారికి ఇదంతా ముంగొంగు బంగారం. ఆ భావంతోనే ధర్మారావు 

ఈ వ్యాసాలను రాశాడు. 

ధర్మారావు “పెళ్ళి దాని పుట్టుపూ ర్వో త్తరాలు” వ్యాసాలకు “చిన్న 

మనవి” అని రాస్తూ మానవ జీవిత పరిణామం విషయం గమనంటోకి తీనుకోవా 

లన్నాడు. “ఎన్నో అంచీలలో మార్పులుచెంద ఈ నాడు ఈ రూపంలోనికి 

వచ్చారు.... అలాగే పెళ్ళి సంగతి కూడాను” అని అన్నాడు. (పేజి Vv, VD 

ఈ వ్యాసాలు రాసేనాటికి సామాజిక శాస్తాంలలో వివిధ దేశాల 

పరిశోధనా [గంధాలను ధర్మారావు కుణ్ణంగా ఆధ్యయనం చేశాడు. మానవశాస్త్ర 

సరిశోధకులందరికీ వుండాల్సిన నిష్పక్షపాత బుద్ది వీరికి అలవడింది. 
ఇటువంటి సామాజికాంశాలను ఇతర సంస్కృతులతో ఆంచనా కట్టాలంటే, అభి 
మాన దురభిమానాలు ఉండకూడదు. ఈ అంశాన్నే ధర్మారావు ఇలా |పక 

టించాడు. 

“మహామేదావులై న విదేశీ పరిశోధకులు, అభిమానాలకు లొంగిపోకుండా, 

ఫీన్నభిన్న నాగరికతల గురించి ఆనేక (గంధాలు |వాశారు. వారికి సాధార 
ఇంగా భారతీయ సంప్రదాయాలూ ఆచారాలూ తెలియవు. మన పరిశోధకులు 

చాలామంది స్వాతిశయముతో ఇతర నాగరికతలను లెక్క_లోనికి తీసుకోరు, 
తీర్దానికి తీర్ణం, (పసాదానికి (పసాదం. ఈ రెంటిని సమన్వయము చేయడమూ, 

సమ్మేశనకు (పయత్నించడమూ అవసరమనే.నేసీ రచనకు పూనుకున్నాను””, 

(పేజి vi 

దీనివల్ల ధర్మారావు రచనోద్దేశం తెలుస్తుంది. ఈ రచన వెనక తానెం 

తటి వరికోధక దిక్షనూ, లక్షణాలనూ అవలంబించాడో చెప్పినట్టయింది. అలా 
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రచన చేయడం, అందులోనూ (పతి వ్యక్తికీ అంతో ఇంతో ఆచారరూపంలో 

అనుభవంలో ఉన్న పెళ్ళి గురించి ఏమంత తేలికైన పనికాదు. ఆటు సనా 

తనులకు మింగుడు పడని ఆంశాలుంటాయి. ఇటు అధునాతనులకు కొరుకుడు 

పడని కారణాలుంటాము. ఆందుకే “ఇది ఎదురీత _ తలలో నాటుకున్న విష 

యాలకు విరుద్దం” (పేజి vi) ఆన్న స్పృపహతోనే ఈ రచనతో “నూటికి 

నూరు పాళ్ళూ స|పమాణమయిన విషయాలే, సత్యాన్ని పాఠ కులకందించాలనే 

గాని "వారిని మోసపుచ్చాలని ఈ రచనకు హూనలేదు" అని నిర్దిష్టంగా ధర్మా 

రావు చెప్పాడు. 

మన వ్యవహారంలో “పెళ్ళి” ఆన్న వడానికి _ 

1. వరిణయం 2. ఉద్వ్యాహం లి. కళ్యాణం 4. పాణి గహణం 

5. పాణిపీడనం 6. పాణిబంధం 7. డారోవసంగహం రీ. దారపర్మిగహం 

ల. దారకర్మ 10. దారకియ - అన్న వర్యాయపడాలున్నాయి.167 ఇవస్నీ 

సంస్కృత పదాలు. 

“పెళ్ళి” అన్న పదానికి ఉత్పత్తి చూడాలంటే దీన్ని శ్రీ కాళహ సీశ్వార 
మహత్యం లో “పెణాసయు, మణ్రాసయు, పొల్ణాసయు' అన్న (వయోగంతో 

చూడాలి. |దావిడ భాషలో “పెణ్” అంటే పిల. 3 _పయోగంళో “పెళ్తాస' 

ఆం టే పిల్లమీద ఆశ అనే ఆర్థం. “ఇల్” అంటే ఇల్లు, “పెణ్ ఇల్” అనేదే 

"పెండిలి, పెండ్డిగా మారి ఆఖరికి పెళ్ళి అయింది. ఈవిషయాన్ని గూడా 

ధర్మారావు [గహించాడు,. (పేజి 64, దీంతో _ ఇంతకుముందే సమాజ వరిణామ 

దశలో త్రి కుటుంబంలోకి ఎలా వచ్చి చేదిందో చర్చించినదా నివల్ల వారి. అర్హ 

వివరణ సబబైందనే అనిపిస్తుంది. 

అయితే, మిగిలిన పదాలకున్న అర్జాలనుకూడా పరిశీలి సే అనేక దశల్లో, 

ఈ "పెళ్ళి వ్యవస్టలో వచ్చిన పరిణామాల ఆంచెలు కొంతకుకొంత కనిపిసాయి. 

పరిణయం ఆండే సడిపించుకుపోవడం. పిల్లకు డబ్బిచ్చి నడిపించుకొని తమ 

తండాలోకి తీసి కెళ్ళే సంప దాయార్జం ఇందులో ఉండవచ్చు. వ్యవసాయం, 

నాగరికతలో భాగం అయిన తర్వాత స్థిరనివాసం ఏర్పడటం జరిగింది. ఒక 

తండాలో ఉంటూ పనిపాటల్లో కలిసౌస్తూ సంపదుత్ప తిలో పాలు పంచుకునే 

పిల్ల, మరో తండాలోకి పోవాలంటే సామాన్యం కాదు. దీనికి వరిహారార్థ ంగా 

గొ|రెలో, ఆవులతో ఇచ్చి ఆమెను తన తండాకు నడిపించు కెళ్ళేవారు. దీనికీ 

కమంగా స ప్రపదులకూ ఆర్థంలేని లంకె వేశారు. ఇలాటి సపెళ్ళితంతును 

ఇం గ్రీమలో “అిడింగ్ టు ఆల్హార్' ఆని కూడా అంటారు. స ధర్మారావు 

చాలా విపులంగా వర్ణించాడు “సరిణయంి అన్న భాగంలో, 
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“సఖ్యం సా ప్రవదీన ముచ్యతే'. అన్న లోకో క్తితో న ప్రవదిని దీనికి కలి 

పారు. అయితే సప్రపదుల మంతార్గం చూస్తే ఆందులో |పధానంగా స్రీ, 

తాను వెళ్ళే తండా అభివృద్ధికి పిల్లల్ని కనటం అన్నదే ఆశించినట్లు కని 

విముంద. 

1. ఏకమిషే విమ్షస్త్వా అన్వేతు - విష్ణువు నీకు శక్తి ఇవ్వటానికి 

అనుసరిస్తాడు. 

2. ద్వే ఊరే విష్టాస్త్వా అన్వేతు _- బలం ఇవ్వటానికి విష్ణువు నిన్ను 

అనుసరిస్తాడు. 

తి. |తీణి వతాయ విష్ణుష్యా అన్వేతు _ |వతం కోసం విష్ణువు ఆనుసరిసాడు. 

4. చత్వారి మయోభవాయ విష్టైస్త్వా ఆనందం కోసం విష్షవు అనుస 

అన్వేతు - రిసాడు. 

ర్, పంచపశుభ్యో విష్ణుస్త్వా అన్వేతు _ ఇంద్రియ కార్యాల్లో పుప్తికోసం 

అనుసరిసాడు. 

6. షడృతుభ్యో విష్ణుస్తా అన్వేతు - రుతుకాలం కోసం విష్ణువు 

అనుసరిసాడు. 

1. నప్రబ్యో హోతాభ్యో విమస్వ్వా ఇంటో చేసె వహోమాల కోసం 
ల ఏ 2 C3 

అన్వేతు _ అనుసరిసాడు. 

ఆ తర్వాత చదివే _ “నఖాస ప్రపదాభవ..,.ఇష మూర్ద మధిసంవసానౌ 

సంనౌమనాగ్౦ంసి సం|వతా సముచితాన్యాకరంి'_అన్న మంతంలో ప్రధా 

నంగా ఇద్దరూ నిండు మనస్సుతో ఆహారాన్ని పెంపొందిస్తూ, బలాన్ని సంపా 

దిస్తూ కలిసి ఉండాలని కలిసి ఆలోచించాలన్న ఆకాంషే కనిపిస్తుంది. మాన 

వుడు |వక్ళతిలోని విషయాలను కూడా తనకున్న అనుభవాలతో పోల్చు 

కుంటూ ఊహించుకునెవాడు. ఆకాశం పురుషుడసీ, భూమి స్రీ ఆనీ తలచే 
వాడు. వీరి సంగమంవల్ల తండా అభివృద్ధి చెందిన క్రై ఆకాశం నుండి వానపడ్న 

తర్వాత భూమిమీద మొక్కలు మొలవటాన్ని చూసి ఆ రెంటికి ఈ భావాన్నే 

ఊహించాడు. ఇలాటి భావనలను మానవ శా స్ర్రజ్ఞులు “కాస్మాలిజీ అని 

ఆన్నారు. [ఫేజరు దీన్ని చాలా పిపులంగా వర్ణించాడు. సప్తపది తంతులో 
చివరి మంతం _ 

““సాత్వమస్య మూహ మమూహ మస్మిస్వాత్వం ద్యౌరహం పృథధిపి 

త్వగ్ 0 రేతోఒహగ్౦ రేతో భృత్య మనోఒహమస్మి వాక్ష్యగ్ం సామాఒహ 

వస్మృృక్తగ్ం. సామామనువ్రతాభవ పుగ్ం సే పుతాయ వేత్తవ ఏహి 

నూన్భతే” _ఆన్నది. 
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దీనిలో (ప్రధాన భావం ఇలా ఉంది. సంభోగ కియలో నేను ఆకాశాన్ని. 

సీవు భూమితో సమానం. నేను వీర్యాన్ని విడిస్తే నీవు (గహిసావు....నీ వల్ల 

భోగభాగ్యాలుండే కొడుకులు కావాలి. ఇటురా. 

ఇంతటితో స్ర్రీకి తన తండా ఆచార వ్యవహారాలతో సంబంధం 

పోతుంది. తనమ నడిపించుకెళ్ళిన కొత తండా ఆచారాలతో మెలగాలి. ఈ 

విధంగా ఓలి” ఇచ్చి శ్రీని తీసి త ళ్ళ ఆచారం నంపదుత, తిలో భాగస్వామిగా 

ఉన్నప్పుడు ఏర్పడితే, ఈనాడిది తల్లకిందులైంది. ఆరరహితం కూడా 
ap) కాలా డు క 

అయింది. మన హిందూ వివాహ న్యాయంలో స ప్రపది (ప్రముఖ స్టానమా్యక 

మించింది. దక్షిణ భారత దేశంలో స్వాభిమాన ఉద్యమం ముమ్మరంగా సాగి 
పెళ్ళి తంతులో మార్పు తెచ్చింది. ఆందులో ఈ స వపది లేదు. తరాషత ఆస్తి 

వ్యవహారాల్లో న్యాయసానం దీన్ని పెళ్ళిగా గుర్తించని పమాదం కూడా ఏర్ప 
ap) (3 వాక్ 

డింది.168 కాల[క మేణా ఈ ఆటంకం కూడా చట్టం నుండి తొలగిపోయింది. 

తర్వాతిది ఉద్వాహం. అంపే మె పె కెతటం. ఎత్తుకొని హోవటం. తన 

తండాలో పిల్లను చేనుకోకూడ డు. ఇతర పుం తెచ్చుకోవాలి. దీన్నే 

ఎద్దోగమీ అనంటారు. ఇలా ఎత్తుకొచ్చి పెళ్ళి చేసుకునే శక్తి ఉన్న వాడే 
వెళ్ళాడటానికి అర్హుడు. కృషుడు రుక్మిణిని పెళ్ళాడినా, ఫీమ్మడు తమ్ముడి జ వా స్ప 
కోసం పిల్లలను తెచ్చినా, సుభ[దను అర్జునుడూ చివరకు ఎత్తు కళ్ళినా ఈ; 

ఆచారబలమే. (గీకు నాగడికతలో కూడా ఈ ఆచార[పన క్రి ఊంది. 'కొట్టుకోక 

పోతే కట్టుకోవడం తెనే లేదని” బెర్టెత్ పండితుడి ఆభి|పాయం. హూ క 

ర్భంలో ధర్మారావు అనేక ఉదా హరణలిచ్చాడు. ర 90. 91) 

“మూర్జానాం పత్యురారోహ "అనీ, “వరారోహా అంటే “ఆలు” అన్న 

ఆర్థాలన్నీ ఈ ఆచారం ఆధారంగా ఏర్పడవే అనవచ్చు. టిబెట్, కొరియా, 

భూటాన్ ప్రాంతాల్లోని తెగల్లో ఇప్పటికీ ఉంది. మన వివాహాల్లో చివరకు 
నాగవల్లి నిష్ణారమంటూ చిన్న కల్చ్ణయుద్దం జరుగుతూంటుంది. ఏటన్నిటిసీ 

సమర్ష్జిస్తూ టిఫాల్స్ అనేక ఊదంతాలిచ్చాడు. గోండు తెగవారు దీన్ని అభిన 

యిస్తారు. వధువు కూడా ఏడుస్తూ పెడబొబ్బలు పెట్టి నటిస్తుంది. అయితే 

ఈ౭ వివాహాన్ని రాక్షస వివాహం అంటూ సనాతనులు ఈసడించారు. వతి 

యుల్లో ఇది ఇప్పటికీ సదాచారం కిందే లెక్క. 

తర్వాత “కళ్యాణం” అంటే సుఖ_పదమైందన్న అర్థం తప్ప పెళ్ళి 

అనే ఆర్గం లేదు. “కళ్యాణాద్భుత గాాతాయ కామితార్గ[పదాయనే”' అనడంలో 

అ సుఖాన్నిచ్చే శ రీఠమన్న, కావనే ఉంది. ఆలుమగల కలయికవ వల్ల సుఖం, 

తర్వాత కుటుంబం వృద్ది అవుతూ తండా పెరగటం వల్ల ఆహార పౌష,., లుం 
= 
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తద్వారా నుఖం ఆనే దీని ఆఅర్హం. ఇవన్నీ కలిగించే కార్య కమం కనుక పెళ్ళిని 

కళ్యాణం అంటారని ఊహించవచ్చు. ఇందులో కూడా ఆదమ తెగల భావ మే 

కనిపిస్తుంది. కళ్యాణం బొట్టు ఆకారంతో కూడా శ్రీ మర్మావయవపు చిహ్నమే 

ఉండటం గమనార్లం. ఈ భావం గుంపు పెళ్ళిళ్ళ దశ నుండి దంవతీ వివా 

హాలు రాబోయే దశ వరకూ త్రీ కృరుష సంబంధాల్లో ఉందె. త్రీ పాశాపత్యం 

లోనూ, పురుష [పాజూపత్యపు తొలిదశలోనూ కొంత వరకు కనిపిస్తుంది. 

ఇది ఆడ, మగల పరంగా ఉన్న మాట. 

ఇక పాణ్మిగహణం. ఆడ, మగలు వారి వారి ఆగారాల్లో ఉంటూ కొంత 

కాలానికి సమయ సంకేతాలేర్చర్చుకొని చెట్టాపట్టాలేసు కుని అడవుల్లోకి వెళ్ళడం. 

తాము వివాహం చేసుకోబోతున్నా మంటూ పిల్ల తం డికి చెప్పిన తర్వాత ఆ 

పిలకా తండాతో నంబంధాలు తెగిపోతాయి. ఈ ఆచారం దంపతీ వివాహాల 

దశ ముందు వరకూ సాగి ఉండవచ్చు. ఏకవత్నీ|వతం వచ్చే కాలం నాటిది. 

ఆందుకనే వాల్మీకి రాముడి పెళ్ళిని కేవలం “పాణిం గృప్హీత్వ పాణినా” = 

అంటూ ముగించాడు. ఇతిహాసాలూ పురాణాల్లో “పాణ్మిగహణం' జరిగిన "ప్రై 

ఉందిగాని అంతకు మించి కనిపించదు. పాణిపీడనం అన్నా, పాణిబంధనం 
అన్నా ఇదే. ఇప్పటికి పెళ్ళిళ్ళలో ఇద్దరూ చెతులు పట్టుకొని అగ్నిని చుట్రి 

తిరుగుతూంటారు. ఆ నందర్భంలోనే “పాణిగహణాఖ్య కర్మ కరిష్యమాని _ 

ఆని మంతం చదువుతారు. 

దారోప సంగహం, దార పరిగవాం, దార కర్మ, దార [కియ అన్న 

పదాలన్నీ వూ రిగా నాగరిక సమాజం ఆవిర్భవించి పితృస్వామ్యం బలపడ్డ 

తర్వాత వచ్చినవి. ఎందుకంటే దానం వల్ల వచ్చింది దార అంటారు. 

కన్యాదానం అన్న స్పృహ, వర్షసమాజంలోనే, అదీ స్త్రి దానం చేసే ఒక వసువు, 

బానిస అయిన తర్వాతనే. ఈ భార్య బానిస కావటం ఆదే ఫామిలీ ఆనడం, 

దాన్ని మోర్గాన్ తన ఐన్టియంట్ సౌ-సెటీ అన్న గంథంలో చక్కగా వివ 

రించాడు. శెమేందుడు తన అవధాన కల్చ్పలతలొ స్రీని పురుషుడు ఎలా 

ఆయినా దానం చెయ్యవచ్చునంటాడు. “తీ సేని అనే “అరిష్ట దేశం రాజు తన 

భార్య జయ[ప్రభను గురువుకిచ్చి 'పెళ్ళిచేసాడు, బౌద్దజాతక కథలూ ఇలాటి 

ఆచారాలను చాలా పేర్కొన్నాయి. అందులో విశ్వపురి రాజు కథ, “వెస్సం 

తరి కధ అలాటివే. భారతం ఆనుశాసనిక పర్వంలో ఓఘవతీ సుదర్శనుల 

వృతాంతం ఇలాటిదే. రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ తన “ఓల్గా నుండి గంగా 

తీరం వరకు ఆన్న |గంథంలో కాశీ బాహ్మలకు భార్యాదానం చేయటాన్ని 

_పస్తావిస్తాడు, ఈ దాన సమయంలో నేడు _ 
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“అష్టవర్షాత్సియం కన్యా పుత9వత్ పారలితామయా 

ఇదానీం తవదాస్యామి దతాం స్నేహేన పాలయ” _ అని మంతం 

చదువుతారు. తండి కుమార్తె చేతిని వరుడి చేతిలో ఉంచి నీక్ఫొదులాడు. 

దాసీగా పంపుతున్నానంటాడు, ఇక్కడ కన్య అంటే పెళ్ళికానిది అనీ కోర 

దగినది అనే అర్థం. కన్యార్థాన్ని బం కుపల్రి మల్రయ్య శాస్త్రీ బాలా పివరంగా 

తమ వివాహతత్వంలో చర్చించాడు. 

ఈ భార్యా దానం అన్నది కొరియాలో |క్రీ.శ. 1000. 1400 సంవత్స 

రాల వరకూ బాగా అమల్లో ఉండేది. తన అప్పుల్ని విడిపించుకోవడా కి 

భార్యను దానం చేసేవాడు.1 69 పిల్లల్నీ, బానిసలనూ ఇవ్వడం కూడా ఉంది. 

తాయిలెండ్లో మంగ్కుట్ రాజు (1550 _ 1865) నిషేధం పెప్పే దాకా 

భార్యలను వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా ఆమ్ముకొనేవాళ్ళు. ఆలాగే 15 సంవత్స 

రాల పైబడిన కూతుళ్ళను కూడా అమ్ము కునే వాళ్ళు.170 పురాణ కాలంలో 

హరిశ్చం(దుడు చేసింది ఇలాటి ఆచారం కిందికే వస్తుంది. 

ఈ విధంగా పెళ్ళికున్న పర్యాయ పదాలన్నీ కొన్ని కొన్ని 

సమాజాల ఆచార దశలను తెల్పుతున్నాయని అనడంలో సందేహం లేదు. 

ఇదంతా ధర్మారావు ఆలోచించే “పెళ్ళి అంటి ఖచ్చితంగా అందరికీ ఆమోద 

యోగ్యమెందీ అర్హమయ్యేదీ అంటూ, ఇలా ఏ ఒక్క నిర్యచనమూ లేదన్న భావం 

వ్యక్తపరిచాడు. “ఈ "పెళ్ళి అన్నది [(పపంచంలో ఒక దారినా, ఒక తెన్నునా 

ఉన్నట్టు కనబడదు” అని ఆంటూనే (పేజి తి దీన్ని గురించి వివరించడానికి 

పూనుకున్నాడు. 

ఈ పుస్తకంలో సుమారు ౨3 చిన్న చిన్న పకరణాలను రాశారు. 

మగ, ఆడ అన్న తెగలు (పకృతిలో ఆవిర్భవించాయి. జతకట్టడం (పకృతి 

పని అయితే పెళ్ళి అన్నది మన వని. దీనికి _పకృతితో సంబంధంలేదు. 
బుద్ది ఉన్న వాడెవ్యడూ |పకృతికి వ్యతిరేకంగా నడవడు. జతకట్టడం 

అలాటిది. దీనికి వయసూ, రూపం, గుణం, (పేమ వంటివాటితో పనిలేదన్నది. 

1పాచీన తండాల్లో ప్రీ పురుమల మధ్య సంబంధ ణాంధవ్యాలు చూస్తే ఆర్ధ 

మవుతాయి. ఆ్మఫికాలో బాగా ముసలివాళ్ళు వడుచు పెళ్ళాలతో కాపురం 

చేస్తూంటారు. ఈ ఆడవాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన ఇతరులతో జతకట్టడం తస్పృుగా 

భావించరు. 174 (పేజీ 17) ఇక మనకున్న, ఇంతకు ముందు వివరించిన 

అష్టవిధ వివాహాల్లో ఎందులోనూ మనసూ, (_పేమకు స్థానం తేదనీ కేవలం 

సంతానోత్ప త్తే ప్రధాన ఆంశమన్నది గమనించవచ్చు. నాగరిక సమాజం 

వచ్చిన తర్వాత రూపానికి (పాధాన్యం ఇవ్వటం జరిగి హెచ్చరికగా 
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“భార్యా రూవవతీ శతుః' అయింది. కాసీ అంతకు వూర్యమాబావన ఉన్న ప్రే 

కనిపించదు. పొలిసీషియా చరితను బాగా అధ్యయనం చేసిన మలినవొస్కి 
“మగడు పెళ్ళాం అన్న (పేమ లేదు. భర్త చచ్చి నాలుగురోజులన్నా కాక 

ముందే తనశేం జరగనట్టు ఆమె మరోడితో జతకడుందని” చూసింది రాళాడు 

(పేజీ 6 .). కుమారి కింగ్ పే అన్న పరిశోధకురాలు కూడా ఆఫీకాల్రో 

దంపతి పేమ ఎక్క_డా కనిపించదని రాసింది. ఇక బిటిమ. గయానాలో 

ఇండియన్ తెగల్లో పడుచువాడు ముందో మునలిదాన్ని పెళ్ళాడాడు. ఆమె చని 

పోతేనో, కొంత కాలం తర్వాతనో మరో యువతిని ఆతడు పెళ్ళాడవచ్చు 

ధర్మారావు మేనరికాిలను గురించి రాసూ ఇది కేవలం లైంగిక 

సంబంధం అన్న “మేహని వడంతో వచ్చిందన్నాడు. ఆర్నుద ఇది “మేని 

అంటే శరీరం అన్న ఆర్థం నుండి వచ్చిందన్నాడు. ఏమెనా దీని తత్వం లోకి 

పోయి విచారి స్తే'ఎగ్జాగమీ లక్షణంగా చూడవచ్చు. తండాలో నిషేధాలు వచ్చిన 

తర్వాత వీటిని నిషేధించి ఉండవచ్చు. వంశ రక్తం పవిత్రత కోల్పోకుండా 

ఉండటానికి ఈజిప్పు రాజవంశాల్లో అన్నా చెల్లెళ్ళ మధ్య సంబంధాలుండేవని 

బి9ఫాల్ట్ రాస్తాడు. తఃజిప్ప 19,20 రాజరిక వంశాల్లో పరతి రాజూ తన 

చెల్లెల్ని పెళ్ళాడి రాజవంశానికి, రాజ్యానికీ వారనుణ్ణి కనేవాడు. ఆ సంబం 

ధాలు చాలా ఆరోగ్యవంతంగా, దృఢంగా కూడా ఉండేవట. సేతి, రామేసెస్ 

లాంటి దృఢకాయులు ఈ సంబంధాల పర్యవసానమే నంటాడు బింఫాల్ట్ .172 

ఈ బాంధవ్యాలే ఇప్పటికీ మేనమామ  మేనకోడళ్ళ వరుసలుగా క మంగా 

వేలువిడిచిన బాంధవ్యంలో ఆవుతాయి. వీటినే మేహన జట్టులు అంటూ అవే 

మేనరికాలని ధర్మారావు సమర్థించాడు. (పేజి 4&8) 

ఆదే విధంగా 'అకగమగడే ఆందరికీ మగడు” అన్న పంకరణంలోనూ, 

"షేధఛాలే నిదర్శనం” అన్న పంకరణంలోనూ “అవాదేటు*', 'సారొారేటు, 

సా. విశ దికరించాడు. 

“ఏమగడూ లేకపోతే ఆక్క_మగడే గతి. ఆన్నదొక సామెత. భార్య 

చనిపోతే ఆమె చెల్లెల్ని వివాహం చేసుకునే సంపందాయానికిది సాక్షుం. ఒక 
స్రీకి పెళ్ళయితే అమె చెల్టెళ్ళందరికీ మగడున్న పే లెక్క. దీన్ని '“సారాఠేటు 
అంటారు. అదే విధంగా అన్న భార్యను పెళ్ళాడటం '*లెవిదేటు' ఆంటారు. 

వీటినే 'నిమ గం” వివాహాలనవచ్చు. అతి పురాతన హీబూ లాటి కొన్ని 

దేశాల ఆచారాలలో పిల్లలు లేకుండా అన్న చనిపోతే ఆతని భార్యను తమ్ముడు 

'పెళ్ళాడాలి అని స్కాట్ తన (గంధంలో వివరిస్తాడు.173 భారతంలో ఇలాటి 

ఉదాహరణలు చాలా కనిపిసాయి. ఇది ఆతి పా9చీన కాలం నుండీ ఉన్న 
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ఆచారమని కాణీ తన ధర్మళాస్తా పాల అ క్ వశిష్ట, బోఢాయ 

నులు ఈ ఆచారం మంచిది కాడని తమ సూతా౨లలో "పేర్కొన్నారు 

ఆప సంభగృహ్యసూత9ం దీన్ని నిషేధించింది కూడానూ. ఆయితే మనువు 

మాత9ం పిల్లలకోసం తప్పనిసరైనపుడు ఈ ఆచారం పాటించమన్నాడు. 

పిల్లలు జన్మించటంతో సంబంధం తెగిబోవాలని ఆంక్షపెబ్దాడు. కౌటిల్యుడు 

కొంత మేరకే ఈ నియోగాన్న్ని అంగికరంచాడు, ధృతరా ష్టుండు, పాండురాజు, 

విదురులు జన్మించిన పద్బతి ఈ 'లెవారేటు' ఆధారంగానే. భారత దేశంలో 

ర నాం 
సాక్ష్యమిస్తున్నాడు. 74 

ఆనాడు వర పరీక్షలూ, వధు పరీక్షలూ డఉఊండేవి. యువకుడు అన్ని 

విధాలా బలాఢ్యుడేనా కాదా, చాకచక్యం ఉందా లేదా అని కూడా పరీక్షించే 

వారు. వరుడ్ని ఆడవాళ్ళు నానాబాధలూ పెడ్తారు. ఈజిప్టులో కొన్ని 

(పాంతాల్లో ఆడ వాళ్ళు వరుణ్ని కొరడాలతో చావగొడారు. 175 నవ్వుతూ 

భరించాలి. [గీసులో ఒక ఆబోతుకు మతెక్కించి దాని కొమ్ముకు గుడ్డ కట్రి 

రెచ్చగొట్రి విడుస్తారు. వరుడు దానితో పోట్లాడి ఆ కొమ్ముకు కట్టిన గుడ్డను 

తీసుకునిరావాలి. ఒక డొంగోలా పిల్ల కోసం ఇద్దరు యువకులు వస్తే మరో 

ఆచారం ఉంది. ఆ యిద్దరూ చెరోదికూ్కూ. మొఖం పెట్టి యువతి దగ్గర 

కూర్చుంటారు. ఆ యువతి కత్తితో ఇద్దరి తొడల్లో గుచ్చుతుంది. బాధపడు 

న్నట్టు ఎవరు కనిపిస్తే వాడు పనికిరాడన్నమాట.176 మడగాస్కర్లో మరో 
వద్దతి. వరుణ్ని దూరంగా నిలబెట్టి ఆడ పెళ్ళివారు ఆతడి మీద ఈటెలు 

విసురారు. అతడు చాకచక్యంతో వాటినన్నిటినీ పట్టుకొని చంకలో ఉంచు 

కోవాలి. ఒక్కటీ తప్పి పడిపోకూడదు. ఒక కొండ జాతిలో కొరివితో 

కాల్చటం ఉంది. ఇది ఆదిమ శ్రీల ఆచారం. వారి దృష్టిలో మగవాడు కష్ట 

నష్టాలకు ఓర్చుకుంటూ తమ తండాలో వనిచెయ్యాలని వాళ్ళ భావం. అందు 

వల్లే “సి డయక్” తెగల్లో పురుషుడు జబ్బుప క్షే అతణ్ని స్త్రీ వదిలేస్తుంది. 
4 త్తర అ మెరికా తెగల్లో యువకుడు మంచి వేటగాడై ఉంటేనే పెళ్ళి అయ్యేది. 

అలాస్కాలో కోయుకుషోతనా అనే తెగల్లో కనీసం లేడినన్నా చంవని 

మొగాడికి "పెళ్ళియ్యే యోగ్యత లేదు. ఫార్కోజూ తెగలో వరుడు కనీసం ఒక్క. 

చైనామసిషినన్నా చంపకపోతే వాడు పెళ్ళి _వస్తావనె తల పెట్ట కూడదు. 

బోర్ని యా పడమటితీరంలో వరుడు, ఒక్కడి తలనరికి తెచ్చి చూపిస్తేనే వాడికి 

ఆ ఊళ్ళో యువతులు హారతి పస్పేది; పెళ్ళి జరిగేది. ఈ విషయం 

హీర్ (ఫ్రాన్సిస్ తెలిపాడు. సూదులు గుచ్చటం, కతులో హొడవటం, ఒంటి 
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నిండా కండచీమల్ని పాకించడం [బిటిషు కొలంబియా, దక్షిణ ఆ మెరికాల్లో 

కారీబ్" తెగల్లో; గిసీలో మకూసీ తెగల్లో ఈ ఆచారాలున్నాయి. ఆ(ఫికా తెగల్లో 

సుస్తీ చేస్తారు. అమెరికా తెగల్లో సాధారణంగా ద్వంద్వయుద్దంతో వరుణ 

తేలుస్తారు. మలై దీవుల్లో పెళ్ళికూతురుతో సమానంగా పెళ్ళికొడుకు గుర్రపు 

స్వారీ చెయ్యాలి. సాయంకాలంటోపు తిరిగొచ్చిన జంటకు పెళ్ళి. ఇలాంటి 

పరీక్షలను దిఫాల్ట్ చాలా పిర్కాన్నాడు.177 సేవచేస్తూ వాళ్ళను మెప్పించి 

పెళ్ళాటం కూడా ఉంది. నై గీరియాలో వరుణ్ణి కొర్యక్ అనీ చుక్చీ అనీ 

అంటారు. అతడి కాబోయే మామ కీ పెద్ద చెట్టును అడవితో మొదలు 

నరికి పడేసాడు. ఈ వరుడు దాన్ని సునాయాసంగా వాళ్ల గుడి స్మెదాకా 

తేవాలి. 

మన పురాణాల్లో, కథల్లో విల్లు వంచడాలూ, యం|తాలు కొట్టడాలూ 

ఇవన్నీ ఇలాటివేనని భావించాలి. ఇప్పటికివి వరుడి చాకచక్యం పరీక్నించేవిగా 
మారాయి. పెళ్ళిళ్ళలో బిందెలో ఉంగరం పడేసి ఇద్దర్నీ చేతులు పెట్టి తియ? 
మనటం, పూల చెండ్లు విసనురుకుంటూ కింద పడకుండా పట్టుకోవడాలన్నీ 

వీటి చిహ్నాలే. మర్చంట్ ఆఫ్ వెనినులో చిక్కు. (|వశ్నలివ్వటం, కాశీ 

మజిలీ కధల్లో చదరంగం ఆటలూ, నాయిక వేసే పశ్నలకు సమాధానాలు 

చెప్పడం అన్నీ వాటి గుర్తులే. వీటన్నిటి వెనకా ఆనాడు పురుషుడు స్తికి 
అన్ని పనుల్లో సహాయకారిగా ఉండాలన్న భావం మాతమె ఉన్నట్టు 

స్పష్టమౌతుంది. 

వధువుకు కూడా అలాటి వరీక్షలుండేవి. చాలాజాతుల్లొో కన్నా భారత 

దేశ తెగల్లో వీటి చిహ్నాలు కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ పితృస్వామ్యంతో వచ్చి 
ఉంటాయి. ఎత్తుకు రావటం శక్తి పరీక్షగా ఆరంభమైెనా, పురుషుని ఆస్తి 

సంపాదనా దశలో ఇది బాగా కనబడుంది. ఆ తెచ్చిన ప్రేల చేతులకూ, 

కాళ్ళకూ, మెడలకూ చాలా. బరువైన కొమ్ము అభరణాలూ, రాళ్ళ ఆభరణాలూ, 

లోహాల ఆభరణాలూ తగిలించేవారు. వీటన్నిటినీ భరించి తండాలో ఆమె 

పనిచెయ్యాలి. ఈ ఆచార మే ఇప్పటికీ ఓ|డఢ దేశంలో ఉందని ధర్మారావు 

ఆన్నాడు. (పే. 91) 

ఈనాటి పెళ్ళిళ్ళలో చేతికి గాజుల, మెడలో పూసలు, కాలిక కడియాలు 

వేలికి మైలు తొడగడం ఆచారం. కనోజు _ద్రాహ్మల్లో మట్టెలు, ముక్కుకు 

నత్తు (పుడక) వెయ్యటం పెళ్ళి చిహ్నం. గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఆడ వాళ్ళ 

కాళ్ళకూ చేతులకూ మెడలకూ చాలా రకాల ఆభరణాలూ _ వక అఆలు 

వైనవి. ఉండడం చూస్తూంటాం ఇవన్నీ వధువు పదీక్షక్షు గుర్తుతే. ధింఫాల్డు 



రావేలు గలవాడ రార పొలిగాడ 489 

పరికోధన (ప్రకారం ఇవన్నీ తొలి దశల్లో పురుషులకే ఉండేవసీ, [క్రమంగా 

అలంకార |పాయాలుగా మారాయసనీ అంటాడు. ఆనాటి తెగల్లో ఆడవాళ్ళు 

ఏ ఆభరణాలూ తగిలించుకునే వారు కారు.17క9 క్రమంగా అధికారం చేతులు 

మారడంతో ఆభరణాలు కూడా శరీరాలు మారి ఉంటాయి. అర్దాలు మారిపోయి 

ఆలంకరణల స్థాయికొచ్చి నిలిచాయి, ఆర్న మెంట్ అంటే నిరుపయోగంగా 

ఉంటూ అందంకోసం ధరిస్తూ భరించే వస్తువని ఆర్థం. దీని సంస్కృత 

పదం 'ఆ _ భరణం అంటే కూడా ఇదే అర్ధాన్ని తెల్పటం గమనించవచ్చు. 

“శవ వివాహిలనే మరో పకరణంలో ధర్మారావు బాల్యం, 

యవ్వనం , వార్దక్యం లాగే “పెళ్ళి” ఒక మజిలీ అని నిరూపించాడు. ఈ 

అంచెను చేరుకోకుండా ఎవరైనా చనిపోతే, శ్మశానంలో అలాటి పురుషునికి 

స్రీకీ గోరీల దగ్గర పెళ్ళి తంతు నడిపిస్తారన్నాడు. ఈ లాంఛనం ఇప్పటికీ 
కన్నెగాఉన్న స్రీ చనిపోతే జరిగే కర్మకాండలో కొంత కనిపిస్తుంది.179 ఫిజీ 

ఆదిమవాసుల్లో "పెళ్ళి కాకుండా చనిపోయినవారి ఆత్మలను ఒక “నంగనంగి 

అనే దేవత బాధ పెడుందన్న నమ్మకం ఉంది. చైనాలో ఇలాటి శవవివాహాలు 

చేయించేవాళ్ళను *మధ్యవరు'లంటారు. ఈ విశేషాలను *గూట్ి అన్న వరి 

శోధకుడు చాలా వివరించాడని తాపీవారు దాఖలా చూపించారు. 

పాతివత్యం అన్నదాన్ని వివరిస్తూ ఆదిమ తెగల్లో ఈ భావం లేదన్న 

అంశాన్ని చెప్పాడు ధర్మారావు. పితృస్వామ్యం వచ్చిన తర్వాత, ఈముసుగులో 

శ్రీని బానిస కింద కట్టివడేశాడు. మగవాడికి లేని వత్నీ వతం ఆడదాని కెందు 
కన్న (పశ్న ఇరవయ్యో శతాబ్దం దాకా రాలేదు “వు మెన్స్ లిబ్” ఆశ యాల్లో 

పాత్మివత్య నిరసనం ఒకటిగా ఈనాడు చెప్తున్నారు. మన పురాణగాథల 

[ప్రకారం మనం పతి[వత లనుకుంటున్నవా రెంతమంది ఏకభ రృృకలో 

నిదానంగా ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది.180 పాతివత్యం అంటే వకభ ర్భకం 

అయింది. 

వెస్టర్ మార్క కె) స్తవ మతం _పకారం ఈ సమాజ పరిణామాన్ని 

అధ్యయనం చెయ్యాలని భావించాడు.181 అందుకే సమాజం మొదటినుండీ 

పితృస్వామ్యమనీ, మధ్యలో మాతృస్వామ్యంగా వచ్చిందంటూ ఆడమ్ కథ 

చెపూ (పయాసపడ్డాడు అలాగే జంట పెళ్ళిళ్ళనుండి గుంపు 'పెళ్ళిళ్ళొచ్చా 

యని రుజువుచెయ్యడానికీ |శమించాడు. కానీ తన తప్పును [క్రమంగా తెలుసు 

కొని తర్వాతి |పచురణలో దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి [పయత్నించాడు. 

దీన్ని చింఫాల్డ్ చాలా శాస్త్ర బద్దంగా ద సోషల్ ఇవలూూ షన్ ఆఫ్ మోనో 

గామిక్ మారేజ్ ఆన్న [పకరణం1862 లో వివరించాడు, వ్యవసాయం బాగా 
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అభివృద్ధిచెందిన చోట, నంపద  వెరిగినచోట, త్రీ పనుల్లో సహాయకారిగా 

కాకుండా వంశోద్దారకుడ్ని కనే వ్యక్తిగా మీగిలింది. అరబ్బులు ప్రీని వవనులూ 

చేయకుండా నిషేధించారు. యూరపు దేశాలన్నీ ఏకవత్ని అంటూ పాతి 

(వత్యం బీజాలు నాటితే, తూర్పు దేశాలు భిన్నంగా ఉండేవి. ఆర్థిక స్థితుల 

కారణంగా కూడా 'లంకి లో 'వెడ్డి జాతులు దీన్ని పోత్సహించాయి. 

అడవుల్లో తిండి నదిగా దొరక్కపోవటం వల్ల ఏకపత్నీత్వ్యాన్ని |పచారం 

చేశాయి. అలాగే ఏకభ రకం కూడానూ. 

ధర్మారావు ఈ 1గంథంలో చివర, పెళ్ళి తంతుబో (పధానాంగాలను 

సూక్ష్మంగా వివరించాడు. 

పెళ్ళి కన్యలకే జరగాలన్నది చాలా అర్వావీనమైన ఆచారం. 

"పెళ్ళికి ముందు సంగమం, పిల్లలుండడం తప్పు కానేకాదు. సుభగ అంటూ 

కన్నెను పిలవటమంటే ఈ భావమే స్సురిస్తుంది. ఈనాడు కూడా పెళ్ళి 

హృతికల్లో “చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి” అని అనటంలో ఈ ఆర్థం తోసుంది. 

ఆయితే మన నాగరికత పిల్లలున్న దాన్ని పెళ్ళాడ్డం ఒప్పదు. కనుక ఆ భావా 

నికి “సంవది అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఆతి ,పాదీనకాలంలో జనసంపదే “జన 

సౌభాగ్యం'. ఈ భావాన్ని ధర్మారావు “ఈగ వాలని రొప్రలో నిరూపించాడు. 

కన్నె ఎవరో నిర్ణయించటానికి ధర్మశాస్తా9లు చాలా తబ్బిబ్బులయ్యా 
యని కాళ ధర్మశాస్త్రాల చరిత చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఆయితే 

మనువు మాతం తెగేసి కొన్ని నిబంధనలు రాశాడు. ఆవి ఎంత ఆసమంజనంగా 

ఉన్నాయో బంకుపల్లి మలయ్యళాన్త్రి తమ “వివాహ తత్వం'* అన్న [గంథంలో 

విశదీకరించాడు. కన్నెను వరుడు పెళ్ళాడటం కేవలం ఈనాటి 
పెళ్ళి తతంగం. 189 

చైనా కాషలో “చెవి పట్టుకు లాక్కు_రావటంి ఆంటూ పెళ్ళికి వాడారు. 

“కూడే ఆలు” రావటం అంటే “కోడలు ప మనం అనవచ్చు. ఆ రావటానికి 
జరిగే కర్మకాండలో |పముఖంగా ఈ కింది అంశాలు కనిపిస్తాయి. 

1. స్నాతకం 7. కన్యాదానం 

2. రజాబంధనం ర. |పమాణం 

8. కన్యావరణం 9. సుముహూర్తం _ స ప్రపది 
4. గౌరీపూజ 10; యో క్రరిధారణం 

5. వరవహూజ his మాంగల్యధారణం - 

6. మధువర్క్శ_ం 12. తలంబాలు 184 

ఇవి కాక _ పాణ్మిగహణం, అగ్నిపదకిణం, గంధర్వవూజ, దువ 

తత దర్శనం, (ఆరుంధతీ నక్షత దర్శనం) శేషహోమం, గర్భాధానం 
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ఇందులో భాగాలు. శేషహోమాన్ని కొన్నిచోట్ల సాఫీ పొకం అంటారు. నాగ 

వల్లి తర్వాత గర్భాధానం ఆచారంగా ఉంది.185 

స్నాతకం: |బహ్మచర్యం అనుసరించడం అన్నది మానవజాతికి 

ఆత్మహత్యా సదృశం. స్రీలు అవివాహిత దశనూ, బహుళ సంఖ్యాక పురు 

మలు శాశ్యతబహ్మచర్యాన్ని పాటించడాన్ని వ్యతిరేకిసారని సర్వదామన్ 

సింగ్ తన పొలియాంఢి ఇన్ ఎన్టియంట్ ఇండియా అన్న [గంథంలో వివ 

రిసాడు.1 86 ఇంతకు ముందే (బహ్మచర్యం కేవలం విద్యార్దన లక్ష్యమన్న 

దాన్ని వివరించడం జరిగింది. స్నాతకుడు ఆంటి |బహ్మచర్యం ముగిసి 

గృహస్థాశమం స్వీకరించడానికి యోగ్యుడని అర్హం.187 ఆతడు విద్యార్దన 
కొనసాగించడానికి పూర్వకాలంలో విద్యాపీఠమైన కాశీకి పోతాననడం, వద్దని 

ఆంటూ గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించమని గురువు చెప్పడం అన్న తంతు 

ఉంటుంది. గురువే ఇతనికి తగిన కన్యను వెతికి తెచ్చి పెళ్ళిచేయటం జరి గది 
వరుణ్ణి వెతికి తీసుకుని రావడమనేది ఆదిమకాలం నుండీ వధువు వెపు వా 
బాధ్యతే. పరీక్షలు సెట్టి ఎంచుకోవడం చూసిందే. “ఎండోగమీ మీద నిషేధం 

వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆచారం వచ్చి ఉంటుంది. ఆందుకే కాబోయే బావమరిడి 

వరుడి కాళ్లు కడిగి చెల్లిన చేసుకోమంటాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో మామగారే 

'సాలంకారాం కన్యాం మమసుతాం ద్విజతే దాస్యాం' అని అంటూ వరుడిని 

ఆహ్మానిస్తాడు.188 

కన్యావరణం * బ్రహ్మచారికి తగిన కన్యను వెతికే తంతు ఇది. స్నాత 

కుడు, అతడికి సంబంధించిన పెద్దలు, మంతం తెలిసినవాళ్ళు ఉంజే వాళ్ళని 

పిలిచి “మదర్దంకన్యాం వృణీధ్వం' (నాకోసం కన్యను వరించండి) అని అడుగు 

తాడు.వాళ్ళందుకు'వృణిమ హే"అలా గేవరిసామంటారు.దినిని గురించి ధర్మారావు 

రాస్తూ వరుడికి ముందర ఆ కన్యను “నాయకుడితోనో, రాజుతోనో, ఆచార్వ్యుడి 

తోనో, (బాహ్మడితోనో జతకట్రంచేవారని” (పేజి 12కి అన్నారు. ఏటికి 
బహూశా ఒక కారణం కావచ్చు రజస్వల రక్తం చాలా ఆపపితమని ఒక 

కాలంలో భావం ఉండేది.199 ఏవేవో భూతాలు ఆవహిస్తాయని నమ్మేవారు. 

ఆ కీడు పోవడానికి పెళ్ళికి ముందు కన్నెరికం చెయ్యటం అవసరమని 

భావించి ఉండవచ్చు. కొన్ని దేశాల తండాల్లో ఒక చెట్టుకిచ్చి పిల్లకు పెళ్ళి 

చెయ్యడం, ఆ చెట్టును నరికేసి నిజమైన వరుడికిచ్చి ఆ పెన పెళ్ళి చెయ్యడం 

ఆచారంగా ఉంది. అందువలన ఇక్క_డ మంతంలో ఇతర్హను వరించండి 

అంటే వాళ్ళు అలాగేనని తలూపడం వెనక ఈ కథ ఉండి ఉండవచ్చు. డక 
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కాలంలో చజస్వల రకం చాలా పవత మెందిగా బూవించేవారని ప్యూబర్టి 

రైట్స్ అన్న [(గంధంలో ఛటోపాధ్యాయ వివరిస్తాడు.190 

గౌరీపూజ : ధర్మారావు *దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు +? 

ఆనే గంధంలో కోహ్ అంటే కొండ, దాని స్రీలిగం కొహరీ ఆఅంపే స్రీ 

దేవత, ఆదే క్రమంగా గౌరీ అయిందని అన్నారు. ఏది ఏమన్నా ఇది కామ్య 

తం|తంలో భాగంగా పరిగణించాలి. |పాచీనుల భావాల్లో, విశ్వాసంలో దేవు 

డుండే స్టలాల్లో కొండ ఒకటి. ఆ దేవుడే సంతానాన్నిచ్చి తండాను పెంచు 

తాడన్న భావంతో ఆ త్రీ దేవతను పూజించటం ఆచారంగా పరిణమించి 

ఉండవచ్చు. 

వరపూజ : ఇందులో ఇంతకు పూర్వం తెలిసికొన్నట్టు, వరుడి దార్జ్యాన్ని 

పరీక్షచేసిన తర్వాత అతడు భగవంతుడితో సమానుడని భావిస్తారు. “శ్రీలక్ష్మి 

నారాయణ స్వరూపస్య, (బాహ్మణస్య, ఇదం ఆసనం. ఆపఃపాదావనే జనేర్ష్వె 

షంతం నాశయంతుమే” _ అని మంతం చదువుతారు. అంటే ఇతడు చాణా 

గొప్పవాడు, ఇతడి కాళ్ళు కడిగిన జలాలే మా శతువులను నాశనం చేస్తాయని 

భావం. 'అస్మిన్కులే |బహ్మవర్చస్యసాని” ఆనీ ఆంటారు. నా కులంలో 

ఇంతటి (బ్రహ్మ తేజస్వంతుడు చెరుతున్నాడు కనుక నాకిక భయం లేద న్న్న 

ఆర్థం ఇందులో ఉంది. తన తండాలోకి చేరేవాడి వల్ల తమ తండాకు భయం 

లేదన్న దే దీనర్థం. 

ఈ సందర్భంలో మధుపర్మ ౦ గురించి తెలుసుకోవడం అవసరం. 

ఈనాడు మధుపర్కాలం పే సెళ్ళికొడుకి_చ్చే బట్టలు. భరద్వాజుడు రాముడికి 

ఆవుమాంసం పెట్టినట్టు ఆదే మధుపర్కమని కొందరంటారు. ఆశ్వలాయన 

గృహ్యసూతం 1 వ అధ్యాయం 24 వ ఖండిక కశికి వ సూక్తంలో మాంసం 

లేనిది మధుపర్క._ంకాదు. ఆలాగే ఆ సందర్భంలో ఇచ్చే ఆర్హ్యంలో మాంసం 

ఉండడం అవసరమని వరాశర గృహ్యసూ తం 1వ కాండ, లే వ ఖండిక 

29 వ'న్మూతం చెబుతోంది. అలాగే హిరణ్యకౌళిక, ఆపస్తంభగృహ్యసూ తాల్లో 

అతిథికి మాంసంతో ఇవ్యడ మే మధుపర్కం. ఇప్పటివరకూ వరుడు అతిథి. 

ఆందుకే మధువర్శ్మ_ం తినిపించడం. ఇక్క_డ 

“తయె విద్యాయెయళో సి యశకోయకోసి బ్రహ్మణో దీప్రి రసితం 

మాపియం (వడజానాం కుర్వుధిపతిం వళూనాంి _ మధుపర్క_౦ (పకా 

శాస్నీ కీరిసీ పెంచేది. (పజలకు ఇష్ట మైంది పశువులు అధికంగా కలిగేటటు 

చేస్తుంది.అన్నది దీని భావం. స్ట్ 
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వెన్న, నెయ్యి, పాలు, పెరుగు, తేనె కలిసీ ఆ సందర్భంలో వరుడికి 

(పస్తుతం తినిపిస్తున్చారు. వరుడు పరీక్షకు తట్టుకున్న తర్వాత అతడి 

ఆరోగ్యానికి తండాలు చేసే భోజనాదులు సవర్యలుగా వీటిని భావించవచ్చు. 

అంతా పశుపాలక ఆచారాలు. మధుపర్కం ఎలా తయారు చెయ్యాలో 

ఒక్కక్క గృహ్యుసూ తం ఓక్క విధంగా చెప్పింది. అయితే ఈ మధు 

పర్క_౦ పొందడానికి రుత్విజుడు, గురువు, వరుడు, రాజు, స్నాతకుడు, 

గృహస్టుకు ఇషుడు.._ ఏళ్ళకే అర్హత ఉందనడంలో అన్ని సూతాలూ ఏకీభావం 

వహించాయి. వరుడితోపాటు అతడి తండాకంతా ఈ ఆతిధ్యం ఇవ్వడం 

ఆచారమని రుగ్వేదార్యులన్న పుస్తకంలో రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ అంటాడు. 

ఈ ఆచారమంతా ఉత్తర భారత సంప్రదాయ వివాహాల్లో “బరాత్ొి” 

ఆన్న తంతులో ఆచరిసారు. ఇండులో వరుడు యుర్దాని కెళ్తున్నట్టుంటుంది. 

బరాత్లో శ్రీలు సాధారణంగా రారు. వెశ్లది యుద్దానికి కనుక. యుద్దంలో 

వరుడు తన సామర్ధ్యం చూపి పిల్లను గెలిచి తీసుకొసాడు. ఆ'పెనే వరుడి 

పక్షం నస్రీలు-తతంగంలో పాల్గొంటారు. “వర్ ఆతి అనేదే *బరాత్” అయింది, 

కన్యాదానం: కన్నెధార అంటూ ఈనాటి పెళ్ళిళ్ళలో ఇది చాలా 

పాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. షోడశ మహాడానాలని _వసిద్ది పౌందిన 

వాటిల్లో కన్యాదానం గొప్పది. 

““కన్యా కనక డాసీచ శకటాశ్వ గజా గృృహమ్ 

లాంగలం కాలపురుషం కాలచ(కం తధాక్షితిః 

మేధశ్చ మహిషీచెవ కయ్యాచోభయతో ముఖీ 
తిలపర్వత విజ్ఞేయా మహాదానానిషోడశ ౪ 

ఇదీ సూత్రం. ఇందులో ఉన్న దానాల్లో ఎక్కువ వ్యవసాయ నాగరికత 

వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడ్డ వస్తువుల దానాలే. నాగలి, కులాల చకం, భూమి, 

తిఒలు, వస్త్రం మొదలైనవి. సంపద పెరగడంతో వచ్చిన బానిస సంపద. 

దాసీదానం, నల్లని మనిషి దానాలు. అప్పటికి, వివాహవద్దతిలో దంపతీ వివా 
హాలు వచ్చినకే అనవచ్చు. మాతృస్వామ్యం ఆడుగుబటైింది. కనుకనే కన్నెను. 

దానం చేస్తూ ధారపొయ్యడం. త్రీ, ఏనిమయంలో మార్పిడి వస్తువు గా మారడం 

కూడా గమనించగలం. వరుణ్ని కన్యాదాత “ధర్మేచ అ ర్థెచ కామేచ నాతి 

చరితవ్యి _ అని శాసి సే వరుడు కూడా నాతిచరామి” ఆని అభయం ఇసాడు. 

ఈ సందర్భంలో ఆదిమ కాలం నాటి ఆచారాలను ఇంతకు ముందే 

వివరించడం జరిగింద. ఈ తతంగం ఉతర హిందూస్థానం పెళ్ళిళ్ళలో 

అంతగా పాటించరు. 
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సుముహూ రము: ఏది సుముహూర్తం అన్న దాంట్లో భిన్న భిన్న 

ఆచారాలు - నమ్మకాలూ కనిపిస్తాయి. వరుడికి వధువుకీ ఇద్దరి మధ్య ఉండే 

తెర తీయడం ఉత్తర హిందూస్తానం ఆచారంగా ఉంది. “కన్యా నిరీక్షణ 

ముహూ ర్తస్సుముహాూరో అస్తు ఇతి ఆనుగృహ్హాంతు” - అంటారు. పిల్లను 

చూడడమే ముహూరం అయ్యేలా దీవించండని తాత్పర్యం. 

వెంటనే జీలక[రా బెల్లంముద్దను వధువు తలమీద వరుడూ, వరుడి 

నె తిమీద వధువూ ఉంచడం జరుగుతూండగా ఇద్దరి మధ్యా ఉన్న తర తొల 

గించడం ఒక ఆచారం. ఇక్కడే “ఆ|భాతృఘ్నిం', “అ ఘోరచక్షు' - అన్న 

మంతాలను చదువుతారు. వీటిభావం ఆచారాల నిజస్వరూపం ఇంతకుముందే 

వివరించడం జరిగింది. 

ఈ జీలకర, బెల్లానికి వర్వరు అర్థాలు ఇమారు; జీలక; ర ముసలి 

తనం _తంరగా రాసీయదట. బెలంశుభ పద మైందట.19]1 అతి [పాచీన 
ననన స క క క ర ర క 1... 

కాలంలో మనిషిలో [పాణం ప్ పిట్రల రూపంలో ఉండేదన్న నమ్మకం 

ఉంది. ఆ పిట్టలు ఆహారం కోనం బయట కెళాయనీ మనిషి తల పగులకొట్టు 

కుంటూ వెళాయనసీ నమ్మేవారు. అలా వెళ్ళడం అంటే మనిషికి చావు 

రావడం. ఆహారం కోసం బయటకు పోకుంశా వాది తలల మె జీలకర, బెల్లం 

పెట్టి పిట్టలను శరీరంళలోనే ఉంచే విధంగా ఈఈ తంతు జరుగుతుంది. అదే 

విశ్వాసం ఆచారంగా మిగిలిందని కొందరంటారు. [పాణం పిట్టల రూపంలో, 

కాకుల రూపంలో ఉండేదన్న భావం ఉండడం మాతం నిజమే. ఆదే (కార 

కిర్ముల్లో పిండాలను కాకులకు వేసే ఆచారంగా మారింది. అనేక జానపద 

కధల్లో వాళ్ళ |పాణాలను చిలకల్లో, పిటలో ఉన్నటు ఊహించడం మనకు 
వ్, C3 చుర వ్ 

తెలిసిందే. 

ఉత్తర దేశవానుం ఆచారంలో వధువు పాపటలో సింధూరం ఉంచే 

సమయం ముహూర్తం. వాళ్ళకు జిలక్కరా లేదు; ఆవాలూ లేవు. 

ఇక్క_డే వధువు నెత్తిమీద కాడి ఉంచి దాని రంధం గుండా నీళ్ళు 

వదులారు. కాడి రంధానికీ _ వధువు తలకూ మధ్య దర్భల చుట్టనుంచుతారు, 

ఇక్కడ చదివే మంత్రాలను గ్రద్దగా పరిశీలి స్తే పశుపాలక, వ్యవసాయ నాగరి 

కతావశేషాలు ఎలా నమ్మకాలుగా మారాయో తెలుస్తాయి. వీటి వెనక కామ్య 

తం|తం ఉన్న విషయమూ బోధపడుతుంది. “ఆర్యమా అగ్నిం పరియంతు 

క్ష్మిపం |[వతీకం తాగ్శ్మశో దేవరాశ్చి. అంటే ఈ వధూవరుల తల్లులూ, 

బావా మరదళ్ళూ ఈ పెళ్ళి చుట్టూ ఉండి ర కిస్తూండండి-అన్న అభ్యర్థన. తండా 
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అలో ఏక్షణంలోనైనా ఎత్తుకు పోయే ఆచారం ఉంది కనుక ఈ రక్షణను 

కోరి ఉండవచ్చు. 

ఠః పిల్ల, "పెళ్ళి సమయంతో తన తండా నుండి వెళ్ళిపోతూనూ, కొత్త 

తండాలో చేరబోతూనూ ఉన్న సంధ దశలో ఉంది. కనుక రక్షణ అవసరం. 

“జే. ననః ఖేరధథః శేయుగస్య శచీపతే; అపాలామిం ద(తిః పూర్వక రస్సూర్య 

వర్చసం” _ ఇది ఇం|దుళణ్ణి గూర్చిన (పార్దన. రథం రంధం గుండా నీళ్ళు 

పోసి, కాడి బెజ్జం గుండా సీళ్ళు కూని. ఈమెను పవితంచేసి రశించమని 

ఆరం. రథాలు పశుపాలక దశకై తే, కాడి వ్యవసాయద శకు కావచ్చు. రెండు 

దశల్లోనూ పీటి 1పాధాన్సం అధికం. ఆనాడు ఇం[దుడు జలాధిపతి. దేవేం 

_దుడు కూడానూ. ఆందుకే ఈమెను రక్షించమని పాధెయపడటం కావచ్చు. 

“అపాలాంి అనడాన్ని బ ట్రై రక్షకులు బేరు అని బోధవగుంది. ఇకుడ 

తండాల ఆచారాన్ని బటి తండానాయకుడు, పురోహితులు ఎవరో ఒకరు కీడు 

తీసేశారని చెప్పడం కూడా ఆయి ఉండవచ్చు. తర్వాతి మంతం ఇది. 

“శంతే హిరణ్యగ్ంసముశంత్వా పశ్యంతే మేధ భావతుశం యుగస్య 
తృుద్మ - శంత ఆపశ్చత పవితాభవంత్వధాపత్యా తన్వగిం సగిం నృజస్వ.” 

కాడి రం|ధం సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది. అందులోని నీరు నీకు సుఖాన్ని 

కలిగిస్తుంది. ఆ సీరు అనేక వస్తువుల్ని పవ్శితం సమం ఈ అర్జాన్ని 

జ్యాగ_తగా పరిశీలిస్తే కామ్యతం|త భాగమనిపిస్తుంది. కాడి రంధం పురు 

"షేందియం ఆయితే సీరు ఏర్యం. తల పెన దర్శ్భచుట్ల యోనివత్ కావచ్చు. 

పెన నివరించే మంతంలోని జలం అది. 

ఇదంతా కామ్యుతంత భాగంగా పరగణించడంలో తప్పులేదు. అయితే 

ఆదిమకాలం నాటి భావాలు ఎలా రూపాంతరం చెంది, నాగరిక దశలో ఉన్నా 

మనుకున్న వాళ్ళ వెంట ఎలా ఉంటాయో తెలుస్తుంది. ఈ భావమే తమంగా 

ఉంగరాలుగా మాది అష కా మధ్య బాగంలో, అమెరికా, ఇండియాలో కొన్ని 

పాంతాలలో బలపడిందన్న ధర్మారావు ఆధి పాయం సమంజసం. ఇ 

ఆ వెంటనే న్మూతధారణ భాగం వస్తుంది. ఇది వధువు నడుముకు 

ఒక దర్భుతాడు కట్టడంతో ఆరంభమవుతుంది. దీన్ని యో క్రరధారణ 

మంటారు. స్ర్రీకి ఉపనయనం చేయడానికిది గుర్తు.192 ఉవనయనంలో యజ్ఞోవ 

ఏతం ఒక |పముఖ భాగం ఆంటారు. ఆతి ప్రాచీన కాలంలో ఇది ఎక్కడా 

లేదు. ఏ గృహ్యునూ తం యజ్ఞోపవీత ధారణలు చెప్పలేదని కాణి పండితు 

డంటాడు. దీన్ని గురించి తిలక్ చక్కని పరిశోధనా [గంధం “ఓరియన్ 

రాశాడు. దీన్ని నక్షత మండలంలో మృగశిరకు జోడించాడు. ఒక వేటకాడు 
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వేట సందర్భంలో నడుముకు కట్టుకొనే పటకా ఇది. దీన్ని విగించాడంటే 

వేటకు సిద్దమయ్యాడ నే. విశాంతికాలంలో దీన్ని వదులు చేస్తే నడుమునుండి 

జారిపోతుంది. అలా కాకుండా భుజానికి తగిలించుకుంటాడు. వేటకెళ్ళే 

టప్పుడు నడుముకు బిగిస్తాడు. వని ఆరంభానికిది సూచన. ఇదే (క్రమంగా 

“వాడీ పనికి నడుం కట్టాడు _ నడుం బిగించిడిన్న విధింగా వాడుకలో 

కొచ్చింది. 

అలాగే విద్యార్ద్షనుకు నడుం కట్టటం నూచనగా ఈ జందెం వచ్చి 

ఉంటుంది. జింక చర్మంతో |పాచీన కాలంలో పటకా కట్టుకునేవాళ్ళు. అదే 

నేడు చిన్న చర్మం ముక్క. జందానికి ఉపనయనం నాడు కరే ఆచారంగా 

పరిణమించింది. ఈ వేటకు ఆనాడు ప్రీ పురుషులందరూ వెళ్ళేవారు. ఆందభధభూ 

తోలు పటకానో అంతకు పూర్వం గడ్డి తాడో వాడి ఉండేవారు.193 ఈనాడు 

దీన్ని ముంజి ఆంటారు. మౌంజి అనేది ఒకరకం గడ్డి అని కాణే వివరిసాడు. 

క్రమంగా స్రీలకు ఉపనయనం పోవడంతో ఈ మౌంజీ ధారణం పోయింది. 

అయినా ఆ ఆచారం పెళ్ళి సమయంలో “యో క్త ధారణంిగా పొడగడ్తుంది. 

వరుడు వధువుకు దీన్ని కట్టటంతో ఆమె కొత్త దశల్లో (పవేశిసోందన్న 

దానికి నూచన. ఇక్కడ _ 

“ఆశాసానా సౌమనసం _పజాగ్ సౌభాగ్యం తనూం అగ్నేరసు[వతా 

భూత్వా సన్న హే సుకృతాయకం”_ అన్న మంతం చదువుతారు. మంచి 

సంతానం కోసం ఈ వివాహమనే పుణ్యకర్మ కోసం నడుముకు ఈ తాడును 

కడున్నానని వరుడంటాడు. “పె వివరణ దీన్ని సమర్థిసుంది. 

ఇక నూత ధారణ ఆరంభం. ఇక్కడ చదివే మంతం కేవలం 

లౌకికం అసిపిసుంది. నా సుఖం కోసం సీవు నూరు సంవత్సరాలు జీవించాలి. 

అందుకే ఇది సీ మెళ్ళో కడున్నానంటాడు వరుడు. ఈ మంగశనూ తం 
కేవలం ఆం; ధుల ఆచార మని వాతా కయనుడి భావం. ఈత వావ 

పాకిన దక్షిణ దేశీయుల్లోనూ, మహారా ష్టియుల్లోనూ అక్క_డక్క్ట_డా ఇది ఉంది. 

ఉతర భారతంలో ఎక్క_డా లేదు. ఇదే పెళ్ళి చిహ్నంగా మారింది. సుము 

హూ ర్రమిదేనన్న అభ్మిపాయం చాలా మందిలో ఉంది. తారారులు ఓడించి 
తెచ్చిన శ్రీల మెళ్ళ్గలో రుమాలు క ర్రువారనీ అదె గళసూతంగానూ _ మంగళ 

సూ తంగానూ మారిందని ధర్మారావు అంటాడు. (పేజి 89). ఆదే నిజమైతే 
ఆ ఆచారం అటు తారారులకు దగ్గరగా ఉండే ఉతర భారతంలో ఉండా 
ల్సింది. చైనా మంగోలులలో కూడా కనిపించాలి. కానీ [ప్రపంచంలో 
ఎక్కడా లేదు. 
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దీన్ని 'తాలిబొట్టు ఆంటారు. దీనికి భిన్నాభి|పాయాలున్నాయి. తొలి 

బొట్టు అన్నారు కొందరు. ఆదిమకాలంలో స్రీకి ఈ బొట్టుపెట్టి ఆరాధించ్రేవారని, 

అదే కావచ్చని వారి భావం. ఇది డ్రి రజోర కమని కూడా అన్నారు.194 

పాపట్టో సిందూరం పెట్టుకోవడమే సపెళ్ళిగా భావించే వాళ్ళకిది సమంజసమే 

కావచ్చునని అనిపిస్తుంది. కాని ఆ బొట్టుకున్న అర్థం వేరని దేవాలయాల 

మీడ బూతుబొమ్మ అందుకు లో కొంత వివరించడం జరిగింది. 

కొన్ని ఆటవిక జనాల్లో తాటాకును వధువు మెడలో కడారసీ, కనుక 

'తాడిబొట్లు' [కమంగా తాళిబొట్టుగా మారిందని మరికొందరి ఊహవహా.195 ఇదే 

ఆచారం ఎక్కువగా తమిళ వివాహాల్లో ఉందనీ 'తాళి అంటే ఆకుతో చేసిన 

ఆభరణం ఆనీ ఒక అభ్మిపాయం. 1396 

ఈ ఆచారం వెనక జనం బాధ ఎంతటిదో, దొర జులుం ఎంతటిదో 

ఇంతకు ముందే వివరించాను. ఆ వివరణే సమంజసమని ఈ సందర్భంలో 

ఇతర మంతాలూ రుజువుపరుసున్నాయి.!19” ఈ ఆచారం కేవలం అతి ఆధు 

నికం అని కూడా వివరించాను. రామాయణ భారతాలేవీ దీన్ని పేర్కొనలేదు. 
అయితే దీన్ని ఆపస్తంభగృహ్యా సూతాన్ని అనుసదించేవాళ్ళు కాడి, సూత 

ధారణా రెంటినీ కలిపి ఆమలుపరుసారు. ఆదీ యజుర్మేదాధ్యాయులు మాత మే. 

అశ్వ్తలయన రుగ్వేదులు కాడి తీనేసి సూూతధారణే చేస్తారు. 

మ్రహారానమ్డులు నల్దపూసలు ధరిస్తారు. ఇదే వారికి మంగళశనూతం. ఇతి 

"పెళ్ళి సుముహూర్త సమయంలో కట్టాలని లేదు. ఈ నల్లపూసల ఆచారం 
తెలుగునాట కూడా ఉంది. '“సీలలోహితే' అనే మంతం చదువుతూ దీన్ని 

వధువు మెడలో కట్రిస్తారు. ఉతర భారతంలో కన్యాకుబ్ద (పాంతంలో ఈం 

ఆచారం బాగా ఉంది. ముస్టింలలో ఇదే |పధానం. భారతీయ ౩3 9సవుల్లో 

కొందరు, వారు నివసించే |పాంతాల ఆచారాల ననుసరించి తాళిబొట్టు క ట్రిస్తు 

న్నారు. ఆసలు ఈ ఆచారం వారికి లేదు. 

తలం[బాలు తర్వాతి తంతు. బియ్యాన్ని పసుపులో కలిపి తయారు 

చేస్తారు. బియ్యమే ఎందుకు ఉపయోగించారో చూడాలి. ఇతర్హను దీవించడానికి, 

దేవతలను పూజించడానికి పూలతోపాటు బియ్యాన్ని ఉపయోగిసారు. వీటిని 
అక్షతలు _ అక్షింతలు అంటారు. బియ్యంతో నూకలు లేకుండా అంటే 

ముక్కులుండ కుండా ఏది వీటిని తయారుచేసారు. క్షతం కాని బియ్యం కనుక 

అక్షతలని, అవే ఆకింతలయ్యాయని వాడుక. కానీ అది కాదు. ఎవరినన్నా 

ఆశీర్వదిం చడానికి, వూజిం చడానికి బియ్యాన్ని ఉపయోగించడం [పవంచంతో 

చాలా భాగాల్లోని తెగల్లో ఉన్నట్టు ఆధారాలున్నాయి. దీనికి బియ్యమే ఎందుకు 
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వాడాలన్న దానికీ హేతువుంది. 

న్న _అన్నృమాట పరియన్ పదం నుండి వచ్చింది. దీనర్థం “వృద్ధి”, 

ఆది సరిపడ. గో నంవదన్నా ఘాసంపదన్నా, సంతాన సంపజన్వా ఏదన్నా 

కావచ్చు. ఇది ఇరాస్ అన్న దేవతకు సంబంధించింది. ఆ దేవత సౌభాగ్య 

దేవత. పజల సౌభాగ్యాలను వృద్దిపరచడానికి హేతువు ఆ దేవత, (పేమ 
దేవత కూడానూ. ఈ వృద్దిని పర్షియన్ లో 'వృజ్' అనీ, అదే సంస్కతంలో 

“ఏపి” అనీ అంటున్నాం. (వీపి ఆంటే బియ్యం. ఇది. ఒక విత్తు నాటితే 

వందల వితులుగా వస్తాయన్న భావంతోనూ, 'ఇరాస్' దేవతా పరంగానూ 

నమ్మకం ఏర్పడి ఉంటుంది. 'ఇరాస్” అన్న వదమే “రయిస్” ఆయింది. 

ఆశీర్వదించడంలో ఈ బియ్యాన్ని చల్లడమం టే వాళ్ళూ - వాళ్ళ కుటుంబం- 

సంపద తామరతంపరగా వృద్ద్ధిచెందాలని కోరుకుంటున్నామన్న మాట. పసుపు 

కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ, కుంకుమ కొన్ని [ప్రాంతాల్లోనూ కలుపుతుంటా రు. 

అవస్న్న క్రమంగా వచ్చిన శుభచిహ్నూాలు కావచ్చు.198 

వివాహసందర్భంలో ఈ తలం|జాలను ముందు వరుడు వధువు నెతీమీద 

బోస్తాడు. ఆ తర్వాత వధువు. ఆ సందర్భంలో మంతార్జాలు ఇలా ఉంటాయి. 
న! 

[(పజామే కామ సమృధ్యతాం (వరుడంటాడు) 

పశవోమే కామ నమృధ్యతాం (వధువంటుంది) 

యజ్ఞోమే కామ సమృధ్యతాం (వరుడంటాడు) 
శంయో మే కామ సమృధ్యతాం (ఇద్దరూ కలిసి ఆంటారు, 

నేను కోదిన సంతానం కావాలని వరుడంటాడు. నాకిష్టమైన పాడిపంటలు 

సమృద్దిగా కావాలని వధువు అంటుంది. యజ్ఞసంబంభ మైన కామం నాకెక్కుు 

వగా ఉండాలని వరుడంటాడు. మాకిద్రరికి శుభం, కామం సమృద్దిగా కావాలని 

ఇద్దరూ అంటారు. 

ఈ సమృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ చదివే మం[తాలకూ, బియ్యానికి ఇంతకు 

ముందు చెప్పిన అన్వయమే సరిపోతుంది. ఈ తంతు ఆంతా కామ్యుతంతంలో 

భాగమే. అందుకు ఉపయోగించిన బియ్యం చిహ్నం కూడా దాన్ని నూచించేదే. 

[పధానంగా తమ కుటుంబాభి వృద్ది సూచన తస్ప మరేం లేదు. నాటి పశుపాలక, 

వ్యావసాయిక సంపదల అభివృద్దిని ఆశించింది. అందులో వ్యావసాయిక 

కామ్యతం్థతాధిదేవత స్ర్రీయే. అందుకు ఆ భావాన్నిచ్చే మాటలు వధువే 

ఆనటం గమనార్హం. 

ఈ తతంగాన్ని రుగ్వేదులు మాతం సూతధారణకు ముందూ, తడి 

తరులందరూ సూత ధారణ తర్వాతా ఆచరిస్తూంటారు. 
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దీన్ని 'తాలిబొట్టు ఆంటారు. దీనికి భిన్నాభి|పాయాలున్నాయి. తొలి 

బొట్టు అన్నారు కొందరు. ఆదిమకాలంలో స్రీకి ఈ బొట్టుపెట్టి ఆరాధించ్రేవారని, 

అదే కావచ్చని వారి భావం. ఇది డ్రి రజోర కమని కూడా అన్నారు.194 

పాపట్టో సిందూరం పెట్టుకోవడమే సపెళ్ళిగా భావించే వాళ్ళకిది సమంజసమే 

కావచ్చునని అనిపిస్తుంది. కాని ఆ బొట్టుకున్న అర్థం వేరని దేవాలయాల 

మీడ బూతుబొమ్మ అందుకు లో కొంత వివరించడం జరిగింది. 

కొన్ని ఆటవిక జనాల్లో తాటాకును వధువు మెడలో కడారసీ, కనుక 

'తాడిబొట్లు' [కమంగా తాళిబొట్టుగా మారిందని మరికొందరి ఊహవహా.195 ఇదే 

ఆచారం ఎక్కువగా తమిళ వివాహాల్లో ఉందనీ 'తాళి అంటే ఆకుతో చేసిన 

ఆభరణం ఆనీ ఒక అభ్మిపాయం. 1396 

ఈ ఆచారం వెనక జనం బాధ ఎంతటిదో, దొర జులుం ఎంతటిదో 

ఇంతకు ముందే వివరించాను. ఆ వివరణే సమంజసమని ఈ సందర్భంలో 

ఇతర మంతాలూ రుజువుపరుసున్నాయి.!19” ఈ ఆచారం కేవలం అతి ఆధు 

నికం అని కూడా వివరించాను. రామాయణ భారతాలేవీ దీన్ని పేర్కొనలేదు. 
అయితే దీన్ని ఆపస్తంభగృహ్యా సూతాన్ని అనుసదించేవాళ్ళు కాడి, సూత 

ధారణా రెంటినీ కలిపి ఆమలుపరుసారు. ఆదీ యజుర్మేదాధ్యాయులు మాత మే. 

అశ్వ్తలయన రుగ్వేదులు కాడి తీనేసి సూూతధారణే చేస్తారు. 

మ్రహారానమ్డులు నల్దపూసలు ధరిస్తారు. ఇదే వారికి మంగళశనూతం. ఇతి 

"పెళ్ళి సుముహూర్త సమయంలో కట్టాలని లేదు. ఈ నల్లపూసల ఆచారం 
తెలుగునాట కూడా ఉంది. '“సీలలోహితే' అనే మంతం చదువుతూ దీన్ని 

వధువు మెడలో కట్రిస్తారు. ఉతర భారతంలో కన్యాకుబ్ద (పాంతంలో ఈం 

ఆచారం బాగా ఉంది. ముస్టింలలో ఇదే |పధానం. భారతీయ ౩3 9సవుల్లో 

కొందరు, వారు నివసించే |పాంతాల ఆచారాల ననుసరించి తాళిబొట్టు క ట్రిస్తు 

న్నారు. ఆసలు ఈ ఆచారం వారికి లేదు. 

తలం[బాలు తర్వాతి తంతు. బియ్యాన్ని పసుపులో కలిపి తయారు 

చేస్తారు. బియ్యమే ఎందుకు ఉపయోగించారో చూడాలి. ఇతర్హను దీవించడానికి, 

దేవతలను పూజించడానికి పూలతోపాటు బియ్యాన్ని ఉపయోగిసారు. వీటిని 
అక్షతలు _ అక్షింతలు అంటారు. బియ్యంతో నూకలు లేకుండా అంటే 

ముక్కులుండ కుండా ఏది వీటిని తయారుచేసారు. క్షతం కాని బియ్యం కనుక 

అక్షతలని, అవే ఆకింతలయ్యాయని వాడుక. కానీ అది కాదు. ఎవరినన్నా 

ఆశీర్వదిం చడానికి, వూజిం చడానికి బియ్యాన్ని ఉపయోగించడం [పవంచంతో 

చాలా భాగాల్లోని తెగల్లో ఉన్నట్టు ఆధారాలున్నాయి. దీనికి బియ్యమే ఎందుకు 
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సంబంధం ఉన్నవాళ్ళ జాబితాగా కనిపిస్తుంది. 

కేవలం స్రీ పురులు సామాజికావసరాల దృష్టా జతక కై దశ నుండి, 

మతం ఆంటుకోవడంతో దీని చుట్టూ ఎంత తతంగం అల్లుకుందో విశదంగా 

పరిశీలించడం జరిగింది. సమాజాలు పరిణామం చెందుతున్నప్పుడల్త్లా ప్రే 

పురుష సంబంధాల్లో మార్పులు జరగడాన్ని గమనించాం. వివిధ (పాంతాల్లో 

వివిధ తండాలలో ఉండే ఈ సంబంధ బాంధవ్యాలన్నిటిసీ ఆయా వివాహ 

పద్దతులుగా ఏర్చి కూర్చారు. వీటన్నిటిలో సమానంగా ఉన్న అంశం ఒక్కటి. 

అదే స్రీ పురుషుల కలయిక. మిగిలిన తంతు అంతా భిన్నంగా ఉన్నట్టు బోధ 

పడింది. (పవర చెప్పుకోటంలో “వాత్స్యాయనస్య” అని కనిపిస్తుంది. దీన్ని బ ట్రై- 

ఇలాటి వివాహపద్దతి ఈరకంగా ఆతని కాలం తర్వాత ఏర్పడిందనుకోవచ్చు. 

గృహ్య సూతాలు కూడా ఈ తతంగంలో ఉండే అన్ని కార్య కమాలనూ 

'పేర్కానలేదు. 

ఇతర మతాల గురించి ఆలోచి సే సిక్కు మతస్థుల్లో ఇంత తతంగం 

కనిపించదు. వధూవరులను గురుుగంథం చుట్టూ నాలుగు సార్లు తిప్పిసారు. 

ఆ తర్వాత ఆ(గంథంతోని ఏదో ఒక పేజి తీసి ఆందులో ఉండే విషయాలు 

వివరిస్తారు. ఈ కార్య(కమమంతా [గంథాన్ని కాపాడే “గంధి (పూజారి జరి 

పిసాడు. ఆలాగే మహమ్మదీయుల్లో నిఖా కట్టడం. ఆ సందర్భంలో “ఇల్ 

హామదుల్లా ఇల్ మహమూద్ ... ఉందా ఉవమాూాడఉట్కితాబో _ ఆన్న కురాన్ 

భాగాన్ని మౌల్వీ చదివి వినిపించడంతో పెళ్ళి తంతు ముగుస్తుంది. ( పేజి 69, 

పార్ట్ 1, నిసాబ్ _ ఆహెల్ - ఖిద్మత్ సహేరియా. గవర్న మెంట్ పబ్దికేషను.) 
కైె9నవుల్లో కూడా వివాహ తతంగం చాలా క్టుష్తంగానే, అందుకు సంబం 

ధించిన బైబుల్ లోని ఒక చిన్న భాగాన్ని బిషప్ చదవడంతో పూర్తవుతుంది. 

అయితే కాథలిక్ మతస్త్సుల్లొో హిందువులకుండే చాలా ఆచారాలను అను 

సరించడం గమనించవచ్చు. 

ఏమయినా ధర్మారావు అన్నట్టు f'జత కట్టడం పకృతి వని, పెళ్ళి 

అన్నది మన వని” _ అందుకే ఇంత ఆర్భాటం. ఇన్ని రకాలు. ఈ తంతుకు 

(పకృతితో సంబంధంలేదు. జతకట్టడం జాతిని నిలిపే కిటుకు అంతే. 
ఈ వ్యాసాల రచనలో ధర్మారావు చాలా [(గంధాల నధ్యయనంచేసి నట్టు 

కొన్ని పు సకాల జాబితా ఇచ్చారు. విషయాలను తెలుగు దేశపు పెళ్ళి ఆచారా 
లతో పోల్చిచూపడం, మన పొరుగు (పాంతాల ఆచారాలతో సామ్యం చెప్పడం 
వల్ల ఆస క్రిని పెంపొందించారు, ఎంగెల్సు, మోర్గాన్లు విభజించిన సామాజిక 

దశలను ధర్మారావు కొంతవరకు తలుసుకున్నట్టుగా ఊర చన వెల్లడిస్తుంది - 
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మడిబట్టలనీ, ఆచార్యులనీ, పురోహితులసీ, శాస్తు9లసీ_ అంటూ ఈ తతంగా 

లను తమ పబ్బం గడుపుకోటానికి కొందరు కలిసి పురోహిత వర్గంగా మారి 

సమాజాన్నీ, న్రీనీ దోచుకున్నారని తన అక్క.సంతా వెళ్ళగక్కాడు. వీరంతా 

వరాన్నభుక్కు_లసి, ఏకుల్తాగా వచ్చి మేకులయ్యారనీ దేశదేశాల ఆచారాల్లో 

(పీస్టులూ, మతగురువులూ, ఆచార్యులూ చేసిన కర్చుకాండను వివరిస్తూ ధర్మా 

రావు ఈనడించుకున్నాడు. సమాజం ఆసిగా ఉండే వస్తువు _ అది ప్రీ ఆయినా 

ఏదైనా - వ్యక్రిపరంగా ఏనాడు మారిందో ఆనాడే ఇది మొదలైంది. “ఆస్తి 

ఆంటే ఉన్న ఆశ ఎంత వనయినా చేయిస్తుందిని ధర్మారావు గట్టిగా అభి 

(పాయపడ్డాడు. 

అనాదికాలం నాటి నమ్మకాలు, రూపం మారి ఆచారాలుగా పెళ్ళి 

తంతులో కనిపిసున్నాయన్నది నిర్వివాదం. అయితే ఎంతో నాగరికత సంత 

రించుకున్న ఈ సమాజంలో. సామాజిక విలువలు పూరిగా వేరైన ఈ 
సమాజంలో. పెళ్ళి పేర ఆ తతంగం ఎంతవరకూ సమంజసమన్నది ఆలోచిం 

చాలి. “శాఖాంతర, కులాంతర, మతాంతర, రాష్టా9ంతర hres వివాహాలను 

ఈనాడు [పసంచమంతటా హర్షిస్తున్నారు. దేశ సమైక్యతకూ, శఛాంతికీ ఇవి 

ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయో గుర్తించి వీటిననుసరించడం చాల అవసరం” 

ఆంటూ తాపీవారు తమ ఈ (గంథాన్ని ముగించారు. 
ధర్మారావుకు |బాహ్మణేతర ఉద్యమంతో సంబంధం కలగడం, 

సా్వాభిమాన ఉద్యమంలో ఉత్సాహంతో పాల్గొ నడం, ఇంతకు ముండే గమనించాం. 

ఆ వెలుగులోనే ఈ పెళ్ళిని పరిశీలించాడు. ఈ తతంగంలో (పతి దాన్నీ 

అనుమానంతో చూస్తూ శాస్ర్రీయంగా అధ్యయనం చేశాడు. తర్వాత ఆయనే 

సంస్కరణ వివాహాలు జరిపించి కార్యరంగంలోకి దూకాడు. వాటిని తన 

కుటుంబం నుండే ఆరంధించాడు. కేవలం యువతీ యువకుల పరస్పర అవ 

గాహన మీదనే జతకట్టడం ఉండాలని నమ్మి, తను చేయించిన వివాహాలన్ని 

ఆ ఊద్దే శం లక్ష్యంగానే చేయించాడు. తన ఆశయానికొక చక్క-_ని సిద్దాంత 

(గంథంలాగా ఈ పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వో త్రరాలను రాశారు, 

మనకందించారు. 



దేిపాలయాలమీద బూతు బొ్వ్ము ఇందుకు . సూచికలు 

న 

స్త 

ధర్మారావు, దేవాలయాలమీద బూతుబొమ్మలెందుకు, విశాలాంధ 

పచురణాలయం, విజయవాడ, 1977, పేజి 16. 

తిరుమల రామచం[దద తన వ్యాసంలో పజనన తంతాలు'అని అన్నారు. 

ఆం|ధపతిక స్వర్ణోత్సవ సంచిక,మడాసు,1973_1974, “కేజీ 184. 

'కో అంటే తమిళ, మళయాళ భాషల్లో దేవుడు .. రాజు. ఒక దశలో 

రాజూ దేవుడూ ఒకడే అయినప్పుడు “కోయిల్” అంటే వాళ్లుండే యిల్లు 

ఆయింది. తర్వాత ఆ యిద్దరూ వేరెనప్పుడు కోయిల్ అంటే 

దేవుడుండే ఇల్లు. కోట అంటే రాజుండే ఇల్లసీ మారింది. “అటి, 

"అడి, 'ఆణి,అనేవి స్రలనిర్దశకాలు. కర్నాట, కన్నడ, తెలంగాణ. 

కో అంటే దేవుడైనప్పుడు తమ భాష దేవుడినుండి వచ్చిందన్న భావ 

స్పోరకంగా, ఆ నమ్మకంతో కోయ, కోదు, గోండు - అన్నతండాల 

భాషల సర్దు వచ్చాయి. 

జార్డ్ థాంప్పన్ రాసిన స్పడీస్ ఇన్ ఎర్తీ (గీక్ కల్చర్. 

పమధనాధ్ బోసు ఈ సమాజాన్ని _పధమ, ద్వితీయ, తృతీయ 

దశలుగా విభజించాడు. మొదటి యుగం కీ. వూ. 8000 వేల నుండి 
(కీ. వూ. 2000 సంవత్సరాలు; రెండవ యుగం క్రీ. వూ. 2000 

కీ. శ. 700 సంవత్సరాలు; మూడవ యుగం |క్రీ.ళ.700 నుండి 
నేటి వరకు. 

పమధనాధ్ బోస్, ఇపోక్స్ ఆఫ్ సివిలిజేషన్, ఏషియన్ ఎడ్యు కేషనల్ 

సర్వీసెస్, న్యూఢిల్లీ, మొదటి _పచురణ, 1918, తర్యాతిది 1975, 

సిబి. 9. 

జెనైడ్ ఎ, రాగోజిన్, వేదిక్ ఇండియా, ముస్దీ రాం మనోహర్హాల్ , 

ఢిల్తీ, 1961, పేజి 108. 

జెనైడ్ ఎ. రాగోజిన్, వేదిక్ ఇండియా, ముస్ష్ రాం మనోహర్లాల్ , 

ఢిల్లీ, 1961 పేజి, 62. 

రీ. గాంట్ ఆలెన్, ది ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఐడియా ఆఫ్ గాడ్, వాట్స్ 

9, 
అండ్ కో, లండన్, 1981, పేజి 282. 

డి.డి. కొశాందటి, ది కల్చర్ అండ్ సివిలిజేషన్ ఆఫ్ ఏనియంట్ 

ఇండియా ఇన్ హిస్టారికల్ అవుట్ లైన్, వికాస్ ప షింగ్ హావున్ 

వయివేటు లిమిటెడ్, ఢిల్లీ _ లండన్, 1972, పే 7 



10. 

il. 

i్న2. 

18. 

14. 

15. 

16. 

క 1 

18: 

19. 
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(టబిఫాల్డ్, ది మదర్స్, జార్డ్ ఆలెన్ ఆండ్ ఆల్విన్ లిమిటెడ్, 
లండన్, 1959, iti అే2 251 _. 253. 

ఈ నమ్మకం తొలి దశలో బాగా ఉండేది. 
మలి నావస్కీ, సెక్స్ అండ్ దిపెంషన్ ఇన్ సావేజ్ సొనయితేీ, పేజి 10 

గీన్ లాండ్ తెగల్లో ఈ విశ్వాసం ఉంది. 

జి. యం. స్పారాట్, గేమ్స్ అండ్ స్టడీస్ ఆఫ్ సావేజ్ లైఫ్, 

మిస్టిక్ రోజ్ (1కాలీ), పేజి 206. 

దేవీ (పసాడ్ ఛటోపాధ్యాయ, లోకాయత, పీపుల్స్ పద్దిషింగ్ హవుస్, 

న్యూడిల్లీ, 1978, పేజి 802. 

జెర్టెండ్ రసెల్, మారేజ్ అండ్ మోరల్, వాల్యూం 4, 1948, 

పేజి 81. 

గాంట్ ఆలెన్, ది ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఐడియా ఆఫ్ గాడ్, వాట్స్ 

అండ్కో, లండన్, 1981, పేజి 25. 

జె. బి. ఫేజర్, ది గోల్డెన్ బౌ, మాక్కిలన్ అండ్ కో లిమిటెడ్, 
అండన్ 1960, పేజి 16. మాజిక్ని ఆతడిలా వివరిసాడు. 

సింవతెటిక్ మాజిక్ అఆనుకంవనం 

| 

పహోమియోపతిక్ కం టేజియస్ 

స్వకంపనం స్పర్శనం 

ఈ మాజిక్ ఉదాహరణ : గర్భిణిస్రీ సుఖ (ప్రసవం కావడానికి 

మాంతికుడు తన పొట్టకు పెద్ద రాయి కట్టుకుని (పసవవేదన వడు 

తున్న వాడిలా "పెద్దగా ఆరుస్తూంటాడు. అరుస్తూ అరుస్తూ తను 

కట్టుకున్న రాయిని కిందకు జారవిడుసాడు. అప్పుడు గర్భిణి స్ర్రీకి సుఖ 

ప్రసవం కాగలదని భావించేవారు. (ఫెజర్, గోఖైన్ బౌ, పేజి 18) 

ది లాస్ట్ టూ మిలియన్ ఇయర్స్, రీడర్స్ డైజెస్ట్ అసోసియేషన్, 

న్యూయార్ ,._, 1974, పేజి 24. 

ఆలాగే మనిషి మళ్ళీ జన్మిస్తాడని భావించాడంటాడు [గాంట్ ఆలెన్, 

వీటి కోసం సౌభాగ్యవర్ణక క్రియలు చేపట్టారు, సెక్సును గుర్తుగా వాడు 

కున్నారు. 

సంపాదకుడు. జేమ్స్ హేస్టింగ్స్, వన్షిప్, ఎన్ సైక్షోపీడియా ఆఫ్ 

రెలిజియన్ అండ్ ఎథిక్స్, వాల్యూం 12 
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20. 

21. 

22, 

బురో, ఆరు _ ద్వీపవాసులు, యుద్దంలో చనిపోయిన వీరుల మాంసం 

తింటారు. |పాచీన ఐరిష్లోని స్రాబూ తెగలు తమ తండుల శరీరం 

తినడం గొప్పగా భావిసాయి. సుమి|తాలో బట్టా తెగ తమ బంధువుల్ని 

తింటుంది. వీరుల పురెల మీద పడుకుంటే ఆ శకి తమకూ వస్తుం 

దని భాఏసారు వాళ్ళు, 

(గాంట్ ఆలెన్, ది ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఐడియా ఆఫ్ గాడ్, వాట్స్ 

ఆండ్ కో, లండన్. 19831, పేజి 226. 

మోర్లాన్ అంచనా |పకారం 'టోటంి' ఆన్న పదం అమెరికాలో ఉండే 

ఒజిబ్వా తెగవారి మాట. దీన్ని వాళ్ళు “డొడాయిన్' ఆంటారు. ఇది 

తెగలకు గుర్తు. కుక్కు, తాబేలు, మతంగం, మూషికం లాంటివన్నీ 

ఈ గుర్తులే, ఈ తెగలవాళ్ళు వాటి నుండే తాము పుట్రామని భావిస్తారు. 

వాటిని దైవంగా పూజిసారు. ఇవే చాలకాలం తర్వాత ఇంటి 

పేర్షయ్యా ము. ఈ పద్దతి ఆ స్రేలియా, ఆమెరికా, మలినేషియా, ఆ|ఫికా 

ఇండియాలలోనూ, ఇతర ఆసియా దేశాల్లోనూ ఉంది. 

దేప్టిపసాక్ ఛటోపాధ్యాయ, లోకాయత, పీపుల్స్ పబ్రిషిం గ్ హవుస్ 

పబ్లికేషన్స్, 1978, పేజి 67.569. 

హెచ్. నిగ్గమేయర్ ఆనే జర్మనీ మానవ శాస్ర్రజ్ఞాడు భారత దేశంలో 
టోటమిజం గురించి చాలా విపులంగా చర్చించి ఓ (గంథం (1988) 

రాశాడు. జె. హెకెల్ ఈ టోటమిజం గురించి రాస్తూ 

1. ఇది తమ తండాను పాలించే జంతువు, చెట్టు, మనిషి 

గుర్తుగా ఉండ వచ్చు. 

. ఇతడు రక్షకుడు, భయంకరుడూ కూడానూ. 

. మనుషుల పేర్లూ, గుర్తులూ వీటి ఆధారంగా ఉంటాయి. 

ఈ గుర్తులతో మనుషుల్ని చూడటం ఉంది. 

. వీటిని తాకడం _ చంపడం -_ తినడం నిషేధం. 

అంటూ వివరించాడు. ఇది ఆకేటక దశలోనూ వ్యావసాయిక దశలోనూ 

ఉండేది. ఆ స్రేలియా, ఉతర అమెరికా; భారతదేశాలలో చాలా 

పచురంగా ఉందని నిగ్గమేయర్ అంటాడు. భారతదేశంలో ఈ భావాలు; 

ఇండో ఆర్యులూ, [దావడులూ, ముండా తెగలూ, పాలే మంగోలాయిడ్ 

తెగలలో కన్నా ముందే వచ్చి ఉండవచ్చని నిగ్గమేయర్ అభ్మిపాయం. 
ఒరిస్సా (పజల్లోనూ, మరాఠా [పాంతంలోనూ, ఉతర |పదేక్ 

(పాంతంలోనూ, రాజపుత స్థానం బాళ్ళలోనూ ఇది ఒక ఆచారంగా ఉంది 

అటా ణా ౪౨ 9 
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వాళ్ళ టోటంలన్నీ కూడా సాధారణంగా తాబేల్లూ, పామూ, పులీ, 
గిర, గుణం, కదంబవృక్షం, వప ఆక్వత్సం, ఇంకా కొన్ని 

పకుల పేర్లూ అయి ఆదే ఇంటి పేర్తుగా మారాయి. కొందరి దేవుళ్ళ 

వాహనాలు ge టోట మిక్ గుర్తులే. ప తెగలో హుసీపు ర్రీ ఒకటి. 
ఈ తండా ఎలకలను తమ సోదరులుగా భావించి పూజిసుుంది. తెగలు 

మారినప్పుడు తమ టోటంలను మార్చుకోవడం అన్నది ఆచారం. ఈ 

టోటంలన్నీ ఆయా తెగలకు ఒక దశలో ఆహారాలు, అవే కమంగా 
ఆరాధ్యాలు ఆయా్యయి. 

"ఫ్మరీరా, టోటమిజం ఇన్ ఇండియా, ఆక్స్ఫర్డ్ పబ్రికేషన్స్, 1965, 
పేజి 87 - 114. 

న్యూ కెలిడోనియన్లు, తిమోరలాట్ జనులూ, హాల్ మెహరా, ఆంబో 

యినా, 'సెలెబెస్ తెగల జనులూ శతువుల రక్తమాంసాలు తింకే 

వాళ్ళ శక్తులు తమకూ వసాయని నమ్ముతారు. జె. జి, ఎఫ్, రెడల్, 

కోలెడ్ బై అర్నెస్ట్ కాలీ, మిస్టిక్ రోజ్, వాల్యూం 1, పేజి 185. 
అప్పర్ 'బవేరియా (పాంతంలో ఈ ఆచారం రూవం మార్చుకుంది - 
శవంమీద పిండిబొమ్మ సెట్టి కొంత సేపుంచి దాన్ని మృతుని బంధువు 

లందరూ పంచుకుని తంటాలు: ఇదే ఆచారం బాల్క_న్ [పాంతంలో 

కూడా ఉంది. మెక్సికోలో రాజు చనిపోతే ఆతని రూపంలో కేకులు 

చెసుకుని (పఫజలు తింటారు. ఇటలీలో కూడా ఈ ఆచారం ఉంది. 

గ్రాంట్ ఆలెన్, ది ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఐడియా ఆఫ్ గాడ్, వాట్స్ 

అండ్ కో, లండన్, 981, పేజి 289 _ 240. 

పోతురాజు చంపిన బలిపశువు రకాన్ని తాగడం ఆన్న ఆచారం తెలుగు 

దేశంలో ఉంది. వీరుల రకాన్ని తాగితే వీరత్వం వస్తుందన్న నమ్మ 

కాన్ని తెలిపే అనేక ఉదాహరణలు సిడ్నీ హార్చ్లాండ్ తాను రాసిన 

ది లెజండ్ ఆఫ్ పెర్సియస్ అన్న [గంథం రెండవ సంపుటం 

“మృతుల కర్మకాండ” ఆన్న భాగంలో ఇచ్చాడు. 

మధ్య ఆస్ట్రేలియాలో కొన్ని తెగలు యుద్దానికి పోతూపోతూ బలిష్టుడైన 
ఒక యువకుణ్ణి చంపి రక్తం తాగి ఒంటికి పూసుకుని మరీ వెళాయి. 

డబ్లూ్యూ- బి. స్పెన్సర్ అండ్ బి. యఫ్, గిల్లెన్, కోలుడ్ బె ఆర్నెస్స్ 

కాల్, ది నేటివ్ కబ్ ఇన్ సెం|టల్ ఆస్రేరియా, మిస్టిక్ రోజ్, 

వాల్యూం 1, పేజి 461. 

జెర్టూడ్ జోబ్స్, డిక్షనరీ ఆఫ్ మైథాలజీ, ఫోకొలోర్ అండ్ సింబల్స్, 

పార్ట్ 2, 1962, పేజి 1296. 
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a0. 

81. 

ల2. 

లకి, 

34. 

రోము, (గీసుల్లో ఈ పందిని బలిచ్చే ఆచారం ఉంది. బాబితోనియన్హ కు 

పంది పవ్శితమైంది. (పావీనకాలంలో హమ్మురా పీకి, పంది మాంసం 

అక్క_డి దేవతలకు సమర్పించే వాళ్ళు. హ్యరానియన్ తెగలు ఏడాదికో 

సారి దేవతకు పందిని బలిచ్చి తినడం ఆచారంగా భావిస్తాయి. సిరి 

యాలో ఆఫొడెట్ సౌభాగ్య దేవతకు పందిని బలివ్వడం చాలా 
ముఖ్యం. కోర్ట్ లాండ్ లో కొన్ని జిల్లాల్లో పంటలు బాగా పండాలం చే 

పందిని బలిస్తారు. (పేజి 1680). ఫిజీ దీవుల్లో యవ్వనం వచ్చిన 

వాళ్ళకు పందిని బహూకరించడం ఒక ఆచారం. బర్మాలోని కారెం 

జాతుల్లో పంట బాగా పండకపోతే పంది రకం పాలంలో చల్లుతారు. 

పందిని భూమిలో తొక్కుతారు. (పేజి 147) అసీరియన్లలో పాతాళ 

లోక దేవత తమూజ్. అలాగే చైనా, టర్కీలలో పందికున్న పేర్లలో 

తమూజ్ అన్నది కూడా ఉండడం గమనార్హ మని బాల్ తంతు. 

సంపాదకుడు; జేమ్స్ హేస్టింగ్స్, ఎన్ సైక్టోపీడియా ఆఫ్ రెలిజియన్ 

అండ్ ఎథిక్స్, వాల్యూం 12, "పేజి 147 - 195. 

జేమ్స్ హేస్టింగ్స్, ఎన్ సైక్లోపీడియా ఆఫ్ రెలిజియన్ అండ్ ఎథిక్స్, 

వాల్యూం 9, పేజి 665 _ 667. 

హానీ (కిష్టన్, కోకెడ్ బై ఓ.ఏ. వాల్, సెక్స్ అండ్ "సెక్స్ వర్షిప్, 

లండన్, 1921, పేజి 571 - 972. 

జార్డ్ థాంప్సన్ తాను రాసిన అసైైలస్లటో చాలా వివరాలిచ్చాడు, 

జె.జి. ఫీజర్, ది గోల్టైన్ జౌ, మాక్మిలన్ ఆండ్ కో లిమిటెడ్, 

లండన్, 1960, "పేజి 771. 

శా కేయంలో పంచమకార వూజ (ప్రధానం. మాంసభోజనం, మెధునం 

మత్స్యభోజనం, మద్యషానం, ముదలు, దిగంబర ద్రీని ఉఊపానించడం 

ఇందులో ఆతి ముఖ్యం. 

జేమ్స్ జె. (పెస్టన్, కల్ళ్ ఆఫ్ ది గాడెసెస్, వికాస్ వబ్దిషింగ్ హవుస్ 
(ప్రయివేట్ లిమి లెడ్, ఢిల్రీ, 1980, పేజి 14. 

“జీనస్” అన్నది “జాషువా” కు గ్రీకు పదం. [పాచీన చెస్ట్ మెంటులో 

జాషువా ఇ్యజూయిలులకు నాయకుడు. కానన్ను జయించిన వీరుడు 

అలాగే రోముపాలననుండి ఇజాయిల్ ను రక్షిసాడని ఇతనిపేరూ జాషువా 

అన్నారు. “మెసృ్సయా జాషువా అన్నదే (గీకుతో కె9స్ జీసస్ అవు 

తుంది. నజరత్ అనే ఊరు |పాచీన టెస్ట్ మెంటులో లేదు. ఒక తెగను' 
నత్జి ఆంటారు. కొన్ని (పత్యేకమైన తం|తాలు తెలిసిన తెగ ఇది. 
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ఆ పాత నిబంధన ఒకటవ చాప్టరులో ఒక అంశం ఉంది. |పాచీన బాబి 

లన్లో [పతి యేడూ ఒక ఖై దీని రాజదుసులేసి, ఐదు రోజులు రాజ 

భోగా లనుభవింవజేసి, తర్వాత కొరడాలతో కొట్టి అతణ్ణి ఉరితీయడం 

అనే ఆచారం ఉండేది. పిలేత్ నెనికులు [క్రీస్తును సరిగ్గా ఇలాగే చేశారు. 

ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎవరూ చూడలేదంటూ మాత్యూ 26వ అధ్యాయం 

56లో అంటాడు. అలాగే మార్కు కూడా 14వ అధ్యాయం 

50లో చెపాడు. ఈ కాలంలో జిప్పు, సిరియాలలో నరబలి ఉంది. అర్కా 

డియాలో లై కేయస్ కొండ మీద ఈ బలిస్తూంటారు. ఆలా చనిపోయిన 

వాడు పునరుతానం చెందుతాడన్నది ఈ కీసు కథతో అతుకుతుంది. 

దీన్నంతా పంటల పండగగా భావించాలి. వివాహ వ్యవస్థ సరిగా లేన 

ప్పుడు పుట్టినవాడితడు. ఇతణ్ణి దేవుడిగా భావించారు. కనుక అలాటి 

భావాలే ఆంటగట్లారు. ఈజిప్టు పురాణాల్లో ఐసిస్కు భర్త ఆసిరిస్. 
అతడు చనిపోయిన తర్వాతనే ఐసిస్కు హోరస్ పుడాడు. "ఇక కీస్తును 

గురించి చూసే ఆతడి జననం గూర్చి బె విల్ నాలుగవ పు స్త్రకం పట్రెం 

చుకోలేదు. మాత్యూ, లూకొలే రాశారు. ఆరోజుల్లో పలువురు బానిస 

లను శిలువ వేసేవారు. ఈ బాధలనుండి విముక్తి కలిగించడానికి 

కీ మెస్సయా వస్తాడని యూదులు భావించారు. 

ఆర్చి బాల్ రాబర్ట్సన్, ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ, లారెన్స్ ఆండ్ 

విషర్ట్, లండన్, 1962, పేజి 72 _ 74. 

ఆల్ సోల్సుడే కై9నవుల్లో ఇలాటి భాననను తెల్పే పండుగే. 

ఇది మహమ్మదీయులు, కై9 ఫ్రవుల్లో కూడా ఆచారంగా ఊఉండేది. 

తర్వాత వై) సవులు మానేశారు. ముస్టిం స్రేలకూ మొదట్లో ఈ 

సున్నతి ఉండేది. యూదుల్లో అందరికీ ఉంది. 

ఇప్పటికి మన దత్తత మం|తాలను జాగ తగా పరిశీలిస్తే దత్తుడు 

వూర్యకుటుంబంలో మరణించినట్టు పోడశీ కర్మమం[తం చదివి, స్వీక 
రించిన కుటుంబంలో జాతక కర్మ చేస్తారు. తండాల్లో కూడా ఇలాటి 

దత్తత పద్దతినే మోర్గాన్ వివరిస్తాడు. 
సమరేష్ బోస్, ది తాం తిక్ కల్ జ క్వెస్ట్, సండే వారవ్యతిక, 1981 

జనవరి 25, పేజి 1కి. 

కె స్తవుల ఫాదరీల ఛేతుల్లో పాము ఆకారంలో కర ఉండేది. 

ఎస్కు-లాపియస్ దేవత చేతిలో సర్పం ఆయుధంగా ఉంటుంది. 

పాచీన ఈజిప్టులో నెఫ్ - సర్పదేవత. ఈమె అమరత్వానికి చిహ్న౦* 
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40. 

4&1. 

42. 

48. 

44. 

45. 

46. 

47. 

ఉ త్తర అమెరికాలో పాము పూజలున్నాయి. ఓహియోలో పెద్ద సర్పం 

ఆకారమున్న దిబ్బను (పభుత్వం ఇంకా కాపాడుతోంది. గ్నాసిక్ 

తెగలు సర్పాన్ని క్రానదేవతగా పూజిస్తాయి- అయితే అన్ని దేశాల్లోనూ 

సర్పాన్ని లైంగిక శక్తికి చిహ్నంగా భాఏసారు. 

క్ ఏ. వాల్, సెక్ అండ్ "సెక్స్ వర్షిప్, హెననీ కకిప్టన్, లండన్, 

1921, "పేజి రతి _ 840. 

జెర్దూ9డ్ జోబ్స్, డిక్షనరీ ఆఫ్ మైథాలజీ, ఫోక్లోర్ ఆండ్ సింబల్స్, 

పార్ట్ -2, 1962, "పిజి 1418, 1419. 

సంపాదకుడు : జాన్ బౌలే, ది కన్సయిజ్ ఎన్ సైక్లోపీడియా. ఆఫ్ 
వరల్డ్ హిస్టరీ, లండన్, 19556, పేజి 40. | 

పక్చిమాసియాలో వీళ్ళను “హిట్టయిట్స్' అంటారు. దీన్ని వాళ్ళభాషలో 

“ఖతి” అంటారు. క్షత శబ్బా నికీ దీనికి పోలికలు చూడవచ్చు. ఈ విష 

యాలను ఫెడరిక హోంిజ్నీ 'హిట్టయిటు' చరితలో విశదికరించాడు 

కింగ్ అన్న పదం పురాతన ఆంగ్లంలో సిన్ (సి. వె. యన్, యన్.) 

అన్న దాన్నుండి వచ్చింది. దీనర్ధం తెగ నాయకుడు. పతినిధి. ఆంగ్లో 

శాక్టన్ సమాజం “కిన్స్ అన్న గణాల నుండి వచ్చింది. ఆదే కింగ్గా 
మారింది. ఆంజే వీరుల నాయకుడు _ మధ్యవర్తి. 

సంసాదకుడు : డేవిడ్. ఎల్. సిల్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎన్ సైక్లోపీడియా 
ఆఫ్ సోషల్ సెన్సెస్, వాల్యూం రి, పేజి తిరి6. 

వీల్ డ్యురాంట్ తన [గంథంలో వివరిస్తాడు. 

మలెనీషియన్లు “మని అన్న మాటకూ, ఇరాకీవాళ్ళు “ఒరిండా” అన్న 
దానికీ; పూజారులైన తమ నాయకులకు అతిలోకశక్రులు ఉన్నాయనీ 

(పకృతి శక్తులను శాసించగలరనే నమ్మకంతో ఉన్నారన్న భావం 

ఉంది. పురోహిత నేతలూ అలాగే [ప్రచారం చేశారు. 

సంపాదకుడు : జేమ్స్ హేస్టింగ్స్, ఎన్నెక్షోపీడియా ఆఫ్ రెలిజియన్ 
అండ్ ఎథిక్స్, వాల్యూం 9, పేజి 585, ఈ. అహ్మాన్రాసిన వ్యాసం 
సంపాదకుడు: జాన్బౌలే, ది కన్సయిజ్ ఎన్ సైక్టోపీడియా ఆఫ్ వరల్డ్ 

హిస్టరి, లండన్, 19568, పేజి 94. 

చిన్నచిన్న రాజ్యాలు కల్పి ఒక కైరంట్ కింద ఉండేవి. రైతులు 
పొలాలు చిన్న భూస్వాముల ఆదీనంలో ఉండేవి. వీటినుండి ఏ థిన్స్లో 
నొలాస్ ఆనే నాయకుడు వాళ్ళనూ వాళ్ళ పొలాలనూ విడిపించాడు. 
బానిసలకు విముక్తి కలిగించాడు, డున్నే వాడికి పట్టాలిచ్చాడు అలా. 



48. 

శీల, 

5్ 0. 

51. 

52. 

రతి. 

లె&4. 

లెర్. 

56. 

ల్7. 

ప్ రి. 

509 

ఏథెన్స్, మెరెంట్ (పెన్స్ బేతికిందికి పోకుండా తెగలను కూడగట్టి 

కృషచేశాడు. 

సంపాదకుడు: జాన్బౌలే, ది కన్సయిజ్ ఎన్ సైక్టోపీడియా ఆఫ్ వరల్డ్ 
హిస్టరి, లండన్, 1956, పేజి రశ, 65. 

జార్డ్ బెర్నార్డ్ షా తన ఎడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ గర్హ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ 

గాడ్ లో వివరంగా రాకాడు. 

ది లాస్ట్ టూ మిలియన్ ఇయర్స్, రీడర్స్ డై జెస్ట్ అసోసియేషన్, 

న్యూయార్ _, 1974, పేజి 86. 

హీ బూ జాతిలో ఈ గుడారాల ఆలయాలను గూర్చి పాత బుస్ మెంటు 

చాలా చెప్తుంది. జేమ్స్ హేస్టింగ్స్, ఎన్ సెక్టోపీడియా ఆఫ్ రెలిజియన్ 
అండ్ ఎథిక్స్, వాల్యూం 12, జె. ఎ. మెకులోక్ వ్యాసం. 

ఎస్.ఎ. డాంగే, ఆదిమ కమ్యూనిజం నుండి బానిస సమాజం వరకు 

భారతదేశం, విశాలాం|ధ |పచురణాలయం, విజయవాడ, 1978. 

గ్రాంట్ ఆలెన్, ది ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఐడియా ఆఫ్ గాడ్, వాట్స్ 

ఆండ్ కో, లండన్, 1981. 

దేవ్మీపసాద్ ఛటోపాధ్యాయ, లోకాయత, పీపుల్స్ పబిషింగ్ హవుస్, 

న్యూఢిర్తీ, 1978 పేజి 2౪5. 

మొదటి దేవాలయాల ఉనికి ఎరిడూలో శ్మాశానాలటో దొరికిన రాళ్ళ 
ఆధారాలతో మొదలయ్యాయి. దేవుడి వూజారే రాజ్యానికి సంబం 

ధించిన లెక్క_ లను తయారు చే నేవాడు. దేవాలయ మే రాజధాని. 

సంపాదకుడు : జాన బౌలే, ది కన్నయిజ్ ఎన్ సైక్లోపీడియా ఆఫ్ 

వరల్డ్ హిస్టరీ, లండన్ 1956, పేజి కిరి. 

ఇవి (బహ్మాండ మైన కట్టడాలు, నివ్వూర్ లో ఎన్లిల్ దేవాలయాన్ని 

వమవుం టెన్ ఆఫ్ స్టార్క్ ఆన్కీ బాండ్ విట్విన్ హెవెన్ ఆండ్ ఎర్ అసి 

అనేవాళ్ళు. 

సంపాదకుడు : జాన్ బౌలే, ది కన్సయిజ్ ఎన్ సైక్లోపీడియా ఆఫ్ 

వరల్డ్ హిస్టరీ, లండన్, 1958, పేజి 89. 

(ఫేజర్ గోల్టెన్ బౌలో దీన్ని బాగా వివరించాడు. 
ఆండమాన్లో యవ్వనం వచ్చినవాళ్ళకు పంది మాంసం, ర క్షం శరీ 

రానికి పూస్తారు. (కాలీ, మిస్టిక్ రోజ్, పేజి 189. 
ఒరిస్సా తాష్ట్ర్రం కటక లో పెద్ద చండిఆలయం ఉంది. అందులో 

హనుమంతుడి గుడి, లఅక్ష్మేినారాయణుడి గుడి, శివలింగాలు, బలి 
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59, 

60. 

మంటపం అన్నీ ఉన్నాయి. 

జేమ్స్. జె. _పెనన్, కల్ ఆఫ్ ది గాడెసెన్, వికాస్ పన్టీషంగ్ హవుస్ 
[ప్రయివేటు లిమిటెడ్, ఢిల్లీ, 1980, పేజి 43. 

గాంధార శిల్పం (పాచుర్యంలోకి వచ్చినప్పటినుండీ మిధున శిల్పాలు 

ఈ సౌభాగ్య చిహ్నాల రూపంలో వచ్చి ఉండవచ్చు. ఆదీ క్రీస్తుకు 

పూర్వం నాలుగో శతాబ్దంలో. మహాయాన బౌద్దం ఏటిని (పచారం 

చేసింది. ఆ విధంగా మొతానికి 9, 10 శతాబ్దాల్లో ఈ మైధున శిల్పాలు 

దేవాలయాలమీద మలచడం విసృతంగా సాగి ఉండవచ్చు. ఒరిస్సా 

(పాంతంనుండి ఇతర |పాంతాలకు వ్యాపించి ఉండవచ్చు. 

కె. క. పిశ్ళే. ది మిధునా ఇన్ ఇండియన్ ఆర్ట్ (ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ది 

ఆరి యలాజికల్ సొసయిటీ ఆఫ్ సవుత్ ఇండియా, మద్రాస్) 

1957, పేజి 28 _ 81. 

'చెంప్పం అన్న లాటిన్ పదంనుండి ఇఅెంపుల్ వచ్చింది. రెక్టాంగ్యులర్ 

సైస్ మార్్క్కడ్ ఆవుట్ బైది ఆగర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ హిస్ 

అబ్బ ర్వేషన్స్ విచ్ వర్ సెకెన్ విత్ ఎ రెక్టాంగ్యులర్ కెంట్. 

గాణాపత్యంలో ఆరు భేదాలున్నాయి. మహాగణపతి, హర్ష్మిదా 

గణపతి, ఉచ్చిష్ట గణవ తి, స్వర్ణ గణవతి, నవసీత గణపతి, సంతాన 

గణపతి ఆరాధనలు. గణపతికి ర క్షవర్ణం యిష్టం. అందుకసి ఎర 

బట్టలు కట్టుకుని పూజిస్తారు. ఆగ్ని పురాణం 71, 179, 818, 818, 

848 అధ్యాయాల్లో వత విధానాలున్నాయి. “అస్మాకం సహకుటుం 

కూనాం మేమస్టయిర్య ఏర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వ్రర్యాభి వృద్ద్యర్హ ౦”- 

ఆని సంకల్పం చెప్పుకుంటారు. శంకరాచార్యుడు ఏర్పరచిన పంచా 

యతన పూజా పిధానంలో గణపతీ ఉన్నాడు. పంచాయతనంతో 

విష్ణువు - సాల్మ|గామరూవం; శివుడు - |పాణలింగ రూవం; సూర్యుడు _ 

సృటికమణి రూపం; శ క్తి _ లోహ శిల రూపం; గణవతి _ ఎనిమిది 

కోణాల చతుర సాకారపు శిల రూపంలో వస్తువులుంటాయి. ఏ మూర్తిని 

(పధానంగా వూజించాలంటే దాని చిహ్నాన్ని మధ్య ఉంచడం ఆచారం. 

శంక రాచార్యుడు ఒక రకంగా ఈ పంచాయతనం ద్యారా బహు 

దేవతారాథననూ, నాటి సౌభాగ్య దేవతలనూ ఆం గీకరిస్తూనే ఆదై ౪ 

తాన్ని బోధించాడనవచ్చు. 
శ్రీధరమూ ర్తి, గణపతి, పునర్వసు వకాశనం, వెంగళారు, 1975, 
పేజి 98 _ 99 _ 105. 
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దేపీవసాద్ ఛటోపాధ్యాయ, లోకాయత, ఢల్రీ, 19758, పేజి కి01. 

ఈజిప్షియన్ భాషలో పిరమిడ్ ను మేరు అంటారు. 

సంపెదకుడు: జాన్బాటే, ది కన్సయిజ్ ఎన్ నెక్టోపీడియా ఆక్స్ వరల్డ్ 

హిస్టరీ, లండన్ 1955, పేజి 95.96. 

వేద వాజ్మయంలో 'గృత్స' _ “గృత్సవతి” *గృత్సమద'” అని ఉంది. 

గిరిజన (పాంతాల్లో తెలుగు నాట గొరగాడు అంటారు. 

సంపాదకుడు: జాన్ బౌలతే, ది కన్సయిజ్ ఎన్ సెక్రాపీడియా ఆఫ్ వరల్డ్ 

హినరీ, లఅలండన 1958, పేజి 97. 

యూదులు వందిని చంపరు. తినరు. ఆది తన ముపైతో భూమిని 

కెలికి, భూమిని దున్నడం, అనే భావనను వారికి మొదట్లో నేర్పి వ్యవ 
సాయానికి మార్గం చూపిందని విశ్వసిస్తారు. సి.జె.బాల్, కోమెడ్ బె 

జేమ్స్ హేస్టింగ్స్, ఎన్ సెక్షోపేడియా ఆఫ్ రెలిజియన్ అండ్ ఎథిక్స్, 

వాల్యూం 19, పిజి 195. 

ఇదే క్రమంగా వంశపారంపర్య వృత్తిగా మారింది. తిరువతి వెంక 

కేశ్వర అర్చక స్వామి వర్గం నాలుగు కుటుంబాల్లో ఉంటుంది. వీళ్ళ 

ఆదివ్య కి తిరుపతమ్మ అనే స్రీ ఆలాగే కటక్లో చండీ ఆలయం 

పూజారులు ఒక (బాహ్మణ కుటుంవీకులు. వీరందరూ ఆనంద వండా 

వంశానికి చెందిన వాళ్ళు. ఈ పూజారత్వం ఆరుగురు సోదరుల 

గుతాధికారం. 

జెమ్స్ జె. (ైస్టన్, కల్ట్ ఆఫ్ది గాడెసెస్, వికాస్ వబ్రిషింగ్ హౌస్ 
(ప్రయివేటు లిమికెడ్, ఢిల్లీ 1930, పేజి తిల, శిక్ష. 
ఈజిప్టులో కర్నాక్ గుడిలో ఒక నగ్న దేవత తలమీద ఓ కిరీటంఉఊంది. 

అర్దచం|[దాకారంలో గుం|డని నూర్య చిహ్నం ఉంటుంది. ఇది నూర్య 

చం|దుల నంభోగ దృశ్యంగా వాళ్ళు ఆరాధించే సౌభాగ్య దేవత. ఈ 

గుడి థీట్స్ దగ్గర ఉంది. 

ఓ. ఏ. వాల్, సెక్స్ ఆండ్ సెక్స వర్షిప్, హెసి (కిపన్, అండను 

1921, కేజి 55లి. 

70. జై విల్ జనిసిస్ 1, 2లో “ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ మూవ్ అపాన్ ది పేస్ 
ఆక్ ది వాటర్స్” అసి ఉంది. _గీకుల్లో ముతిస్ నది సౌభాగ్య దేవత. 

హెడ్స్ (పాతాళలోకం) లో స్టయెక్ నది ఉందని, ఆడి సౌభాగ్య 

(పద మైందసీ ఆంటారు (వై తరణి. బైబిల్లో దీన్ని ఆధారంగా చేసు 

కుని “ఈ నీళ్ళు నీకు శావమౌతాయి. నీ కడుపులోకెళాయి. నీ కడు 
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72. 
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వును ఊరిసాయి. తొడలను ఉబ్బిసాయి”* (నం. వాల్యూం 22) అని 

సౌభాగ్య భావం చెప్తారు. జోర్డాన్ నది నీటిని కై 9స్తవులకు బాప్టిజం 

చెయ్యడానికి తీసికెళారు. నైలు సీళ్ళు పవిత జలాలుగా దాచుకుం 

తూరు. మన గంగా జలం సరేసరి. బుక్ ఆఫ్ ఎజెకెత్లో ఈ జోర్డాన్ 

నది వవి|త జలాల గురించి ఉంది. దేవుళ్ళ ఆవాసాలు కనుకనే మన 

దేవతల విసర్ణనం కూడా నీళ్ళలో కలుపుతాము. వాళ్ళ ఇళ్ళకు వాళ్ళను 

చేర్చడం అన్న భావం ఇందులో ఉంది. 

ఓ. ఏ. వాల్, సెక్స ఆండ్ సెక్స్ వర్షిప్, హెననీ క్రిష్ణన్, లండన్, 

1921, పేజి 10. 

చెవులు ధాన్యం తూర్చారపే చేటలనీ, చేతుల్లో వరికంకులు, చెరుకు 

గడ ఉండాలనీ ఇది భూసౌభాగ్య వర్ధన దేవతసి తెలుపుతోంది. 

మధ్యపదేశ్, మధుర, కన్యాకుమారి, టిజెట్ లలో స్రీ గణపతి విగ 

హాలూ ఉన్నాయి. 

శ్రీధరమూ ర్తి, (ఆను. జానమద్ది హనుమచ్చాత్ర్రి), పునర్వశు |[పకాశనం, 

బెంగళూరు, 197రీ, పేజి 50.76. 

ఐతరేయ (బాహ్మణంలో బృహస్పతి “గణానాంతని' అని వేదపురుషులు 

అన్నారని ఉంది. మోనియర్ విలియమ్స్ “గణానాం గణరూపేణ 

పాలకంి అని వివరించాడు. గణపతి బడుగువర్ష్ణాల దేవతని 

మనువు *“శూదాణాం గణనాయకః అంటూ విమర్శించాడు. గణపతికి 

తాం్యతికులు తాం్మతికార్థాలు ఇచ్చారు. గణానికున్న టోటం ముఖం 

ఏనుగు. వనుగుటోటం గణం, మూషికటోటం గణంమీద ఆధిపత్యం 

సంపాదించడంగా చూడాలి. జేస్వాల్ - మూషిక గణాలు దశ్నిణ 

భారతంలో ఉన్నాయని అన్నారు. 

దేవ్మీపసాద్ ఛటోపాధ్యాయ, లోకాయత, పీపుల్స్ పబ్లిషింగ్ హవుస్, 
న్యూఢిల్రీ, 1978, పేజి 125 _ 281. 

రీ. ఏ. వాల్, సెక్ అండ్ సెక్) వరిప్, హానీ ,కివన్, లండన్, 

1921, పేజి 181" న - స్ట 
వీటి వేళ్ళ ఆకారం మనిషల్లే ఉంటుంది. (పేమ సాఫల్యానికి దీన్ని 

ఆరాధించేవారు. 

&ఓ. ఏ. వాల్, సెక్ అండ్ "సెక్ వర్షిప్ హెసీ |కిపన్, లండన్, 

Sri. |] (|. 
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జంతు రూపంలో అందులోనూ ఎద్దు గా అసీదియా, జపాన్, ఈజిప్పులలో 

పూజిస్తారు. ఐసిస్ ను ఆవుగానూ, _ఆసిరిస్ను ఎద్దు రూపంలోనూ 
ఈజిప్టులో ఆరాధిసారు. రాణి చనిపోయినప్పుడు రాజ సౌభాగ్యానికి 

ఆసిరిస్ బుల్ను చంపి దాని అంగాన్ని కోసి రాణి జననాంగంలో పె ట్రై 

పాతేసే ఆచారం ఉండేది. అలాగే (గీకు దేవాలయంలో [పియావస్ 

దేవుడు కోడి ముఖానికి పురుష జననాంగం లాటి రూపంలో సెట్టి 

పూజిస్తారు. 

ఓ. ఏ. వాల్, సెక్స్ అండ్ సెక్స్ వరిప్, హానీ కిషన్, లండన్, 
ఎ ప్ 

1921, పేజి 4ఉవీ5్ _ 487. 

ఇది మెండిస్ దేవాలయంలో ఉంది. 

జి. ఆర్. సట్, హౌాలిక్ వర్షిప్, ఆమర్కో_ బుక్ ఏజస్సీ, న్యూడిల్లీ, 

1975, పేజి 25. 

ఓ. ఏ. వాల్, సెక్స్ అండ్ సెక్స్ వర్తిప్, హెనీ |క్రిప్లన్, లండన్, 
oa రు 

1921, పేజి తి5్2ె. 

క్వ హోల్; "సెక్స్ అండి సెక్స్ వర్షిప్, హానీ కైవన్, లండన్, 
¢c యె రు 

1921, పేజి లిఉ2. 

జి. ఆర్. స్కాట్, ఫాలిక్ వర్షిప్, అమర్కో, బుక్ ఏజస్స్, న్యూఢిల్లీ 

1975, పేజి 55 _ ఏ7. 

హెచ్. యం, వెస్టా౨ప్ అండ్ సి. యస్. వేక్, ఏన్షియంట్ సింబల్ 

వర్షిప్, న్యూయార్,., 1875, పేజి 81. 

జి. ఆర్. న్ ఫాలిక్ వర్షిప్, అమరో్క్క_ బుక్ ఏజన్సీ, న్యూఢిల్లీ, 

1975, పేజి వడలి. 

ఇలాంటిదే *లిబరదేలియా” వండుగ. ఇటలీలో దేవత లిబర్. ఇది 

“'బచ్చూస్'కు సంబంధించింది. మార్చి 17 న ఈ పండుగ జరుపుతారు, 

"పెద్ద లింగ ధ్వజాన్ని ఏధుల్లో ఊరేగిస్తారు. నగరంలోని స్త్రీలందరూ 
(లు రా అలన్ 

దీనికి వెద్ద దండలేస్తూ వూజిసారు. ఆనాడు వీధుల్లో స్రీ పురుషులు 
స్వేచ్చా సంగమం సాగిస్తూ ఈ లిబరేకు (అరియాడ్నే - బచ్చూస్ 

మారు పద్దు పెళ్ళి జరిగిస్తున్నామని భావిస్తారు. ఈ బచ్చూస్ దేవతకు 

మధువు, మైధునం చాలా [పయత మాలు. 

కు వీ.. వాట్, "సెక్స్ అండ్ "సెక్స్ వర్షిప్, హెస్ (కిప్టన్, లండన్, 

1921, పేజి 865. 
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ర్రీ4. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91: 

92. 

ఆసియా మైనర్, సిరియా, |గీను, ఇరానియా, ఈజిప్టు పాంతాల్లో 
ఉండే సమస్త దేవతామూర్తుల స్తనాలూ చాలా గుబ్బలుగా ఉండే 

విధంగా కనిపిస్తూంటాయి,. 

కీ. ఏ. వాల్, సెక్ అండ్ సెక్ వరిప్, హె ని |కివన్, లండన్, 

1991, పేజి 559. " |. శ 
ఇంగ్లండులో డంబ్లేన్ ఆవీ చర్చిలో కిటికీలు చాలా అందమెన యోని 

ఆకారంలో ఉన్నాయని రస్కిన్ అంటాడు. 

ఓ ఏ. వాల్, సెక్స్ ఆండ్ సెక్స్ వర్షిప్, హానీ (కిప్టన్, లండన్, 

1921, పేజి 4768. 

ఓ. ఏ. వాల్, సెక్స్ అండ్ "సెక్స్ వర్షిప్, హెససీ (కిప్టన్, లండన్, 

1921, పేజి 471. 

శిలువ |క్రీసుకు చాలాకాలం ముందునుండే ఆరాధసీయంగా ఊండేది. 

ఇది లింగరూపమే. దీన్ని అతి [పాచీనకాలం గుళ్ళల్లో ఫాదదీలు ఉప 

యోగించేవారు. కొంతకాలం తర్వాత ఈ ఆనాచార చిహ్నాన్ని ఉవ 

యోగించరాదని నిషేధించారని హోవర్డ్ తన సెక్స్ ఆండ్ రెలిజియన్ 
ఆన్న (గంధంలో అంటాడు. క్రీ. శ. 886లో ఇయాం బ్రికస్ “ఈ 

శిలువలు పుష్టివర్థకానికి _ జీవితం కొనసాగించడానికి చిహ్నాలు” 

అంటాడు. ధియోడోసియస్ రాజు ఈ శిలువలను చర్చి మార్గాలలో 

రాయడాన్ని నిషుధించాడు. 

జి. ఆర్. స్కా.ట్, ఫాలిక్ వర్షిప్, అమర్శో.. బుక్ ఏజన్సీ, నూఢిల్లీ, 

1978, పేజి 240. 

ఏన్ ఎన్క్వయిరీ ఇంటు ది సింబాలికల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ 

ఆర్ట్ ఆండ్ మెథాలిజీ, 1515. 

జ. జి. ఆర్. ఫర్హాంగ్, రివర్స్ ఆఫ్ లైఫ్, వాల్యూం 1, 18838, 

పిజి ఏశిలే. 

ఇసాబెల్లా, ఎల్. బర్డ్, అన్ వీ టెన్ (టాక్స్ ఇన్ జపాన్, వాల్యూం |, 

లండన్ 1880, పేజి 67. 

జేమ్స్. జె. _పెస్టన్, కల్త్ ఆఫ్ ది గాడె సెస్, వికాస్ పబ్రిషింగ్ హవుస్ 

(ప్రయివేటు లిమిజెడ్, ఢిల్లీ 1960, పేజి 468. 
సంపాదకుడు : డేవిడ్. ఎల్. సిల్", ఇంటర్నేషనల్ ఎన్ సెక్టోపీడియా 

ఆఫ్ సోషల్ సెన్సెస్, వాల్యూం $, జ. హెచ్. యం. పిటి వాాసం 

ఆధారంగా, పేజీ ౫9౩7. 
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జపాన్లో ఆడపిల్లలు తమ తల్లిదండుల అంగికారంతో గుళ్ళలో పడుపు 

వృత్తి సాగిస్తూంటారు. ఆలా సంపాదించిన డబ్బుతో ఆ తర్వాత 

పెళ్ళి చేసుకుంటారు. 

జెర్ణరిండ్ రసెల్, మారేజ్ అండ్ మోరల్స్, వాల్యూం 11, 1948, 

పేజి 120. 

(టిపాల్ట్, దె మదర్స్, "పిజి 209. 

ఇస్తార్, సిరియా, గాలీ. కౌరేటిస్, పెసీనాస్పాట్టయి, ఎఫీసియస్ 
ఆర్థిమిస్ గుళ్ళలోని పూజారులు స్వాంగ ఖండనం చేసుకుంటారు, దీన్ని 

దేషీపసాద్ ఛటోపాధ్యాయ కూడా సమర్శించాడు. 

టిఫాల్ట్, ది మదర్, వాల్యూం ౨, సిజి 549. 

అన్బాంలో కామాఖ్య గుడిలోని మూర్తి సీతాదేవి... ఆమె యోని ఆకా 

రంతో ఉంటుంది. సతీదేవి యోని భాగం అక్క-డపడ్డదని జనం 

నమ్మిక. 

జేమ్స్. జె. (పెస్టన్, కల్ట్ ఆఫ్ ది గాడెసెస్, వికాస్ పబ్లిషింగ్ హవుస్ 

(ప్రయివేటు లిమిజెడ్, న్యూఢిల్లీ, 1980, పేజి 11. 

కచ్చడాల ముచ్చట్లు = నూచికలు 

97. 

98. 

రల, 

100. 

సంగచ్చుధ్వం సంవదధ్యం సంవోమనాంశ జానతాం దేవాభాగం యధా 

పూర్వే సంజానానా ఉపాసతే ॥ సమానో మం|తః సమితి సమాసీ 

సమానం మనః సహచి తమేషాం సమానమ్మం తమభిమం్యత ఏవః 

సమానేన ఓహ విపాజుహోమీ ॥ బుషి సంవనన ఆంగిరనుడు ౬ 

మంతం పేరు; సంజ్ఞానం. యిగ్వేదంలో ఆఖరి మంతం, దశమ 

మండలం 191. 

భారత మ్ముదణాలయం, జాధ్ సంస్థానం, కాల. 1859, పేజి 966. 

జె. జి. ైఫేజర్, ది గోల్డెన్ బౌ, వాల్యూం 1, మాక్మిలన్ అండ్ కో 

లిమిజెడ్, లండన్, 1960, పేజి 457-460. 

దేవీ/పసాద్ ఛటోపాధ్యాయ, లోకాయత, పీపుల్స్ ప బ్రిషింగ్ హవ్చుష్, 

న్యూఢిల్లీ, 1978, పేజి 278.279. 

(పాచీన |గీను దేవాలయాలైన డెల్సీ, డోడోనాలలో స్రీ పూజారులే 

ఉండేవారు. ఇటలీ దేవాలయాలన్ని ట్లో పూర్వం వగాన పూజా 
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101. 

108. 

104. 

105. 

106. 

107. 

రిణులే ఉండేవారు. వాబిలోనియా, అసీరియాలతలో పహపూశజారిణులే 

దేవాలయ పధాన బాధ్యులు. అవీరియన్ శాసనాలు వూజారిణులనే 

“తల్లులు అని పేర్కొన్నాయి. అతి పురాతన కాలంలో ఈజిప్టు దేవా 

లయాల్లోని “రా గుడి పధాన పూజారిణి ఈజిప్టు రాణీ. జె. సిధాం 

ఆనే రచయిత తన సెన్స్ అండ్ సివిలిజేషన్ అన్న (గంధంలో (1956) 

పురాతన చైనాలో ముఖృంగా “టావోయిస్ట్ర'ల్లో మంతగాళ్ళూ పూజా 

రులూ స్ర్రీలేనంటాడు. 

పురుష భావం పోవాలంటే ఆదిమ [పజల నమ్మకం ఆ బట్టలను వదిలే 

యాలని. ఎందుకంటే బట్టలు, ధరించిన వాడి శరీర భాగాలన్న 

విశ్వాసం వాదికుం డేదని (ఫేజర్ అంటాడు (గోలైన్ బౌ వాల్యూం 4 

చేది 48) ఈ భావాన్నే (టిఫాల్ట్ కూడా సమర్థించాడు. తాహితి, 

మార్కి్విసాస్ లలోని “ఆరోయిస్” గుడి పూజారులు స్ర్రీలలా ఉండాలని 

తమ శరీరానికి ఓ రకమైన రంగు పూనుకునేవారు. స్రీలలా హావ 

బావాలు చేసేవారు. ఇదే ఉత్తర ఆమెరికా ఇండియన్; న న్యూ మెక్సికో 

తెగల్లో, ఇండానేషియా పీలూ దీవుల్లో కూగా ఆమల్లో ఉంది. జర్మన్ 

గుళ్ళలో పూజారులు స్రీ వేషాలేసుకుంటారు. వె ట్ హెడ్ అన్న రచ 

యిత వీటికి చాలా ఉదాహరణలిచ్చాడు. “ఇసార్' వూజారులు, గాలీ, 

కేరుటిస్, పెసినాస్, హిట్రయిట్ దేశాల్లో పూజారులంద రూ అంగచ్చేదం 
డేనుకుని పూరిగా శ్రీవద్భావం ఫొందేపారని టిఫాల్ట్ అంటాడు. 

శ్రీ వారణాసి సుృుబమణ్య కార్తి, ఆ స్తికత్యము - 2, తాపీవారి దేవా 

లయ దూషణము _ సమాధానము, 1970, పేజి 41.49. 

అనువాదం యస్. సీ. ఉపాధ్యాయ, కామనూూతా, తారాపూర్ వాలాస్ 

(పెజర్ హవుస్ ఆఫ్ బుక్స్, 1970, పేజి 28ి5్.289. 

రిచర్డ్ లూయిన్ షాన్, ఎ పాస్టరీ ఆఫ్ సెక్స్యువల్ కస్టమ్స్, 1981,» 
పీజీ 116-120. 

ఉ॥ యస్. డి. ఆవస్థితో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

అనువాదం : మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య, రాజాంతఃపుర నియమా 

వళి భాగం, కౌటిల్యుని అర్శశాస్త్రం, మామిడివూడి వెంకటరంగయ్య 

(పచురణలు, సికింధదాబాద్, 1968 అధ్యాయం 20, వకరణం 17, 
"పేజి రి7._రె9ి. 

(పెడరిక్ ఎంగెల్స్, కుటుంబం దాని పుట్టు పూర్వోత్ర తరాలు, (వజూ 
శక్తి కార్యాలయం, విజయవాడ, 1948, క్పేజి లెవ్, 
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109. 

111. 

112. 

118. 

114. 

115. 

116. 

i117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

దే + 

కాని పెండ్యాల సుృుుబమణ్యకాన్త్రి మతం |పకారం యుధిష్టర ఖీములు 

టిబెట్ నుండి వచ్చిన కిరాయి కొడుకులు. అర్జునుడే కుంతికి పుట్టిన 

వాడు. కనుకనే ఆర్జునుణి పృధ కొడుకు పార్ట అన్నారు (మహాభారత 
చరిత '. 

ఆర్. బాష్, హౌ డిడ్ సెక్స్ బిగిన్, పాన్ బుక్స్ లిమిటెడ్, 

లండన్, 19/8. పేజి 100. 

(ఫెడరిక్ ఎంగెల్స్, కుటుంబం దాని పుట్టువూర్వో తరాలు, పజాళశ క్రి 

కార్యాలయం, విజయవాడ, 1౪948, పేజి లి9. 

జేమ్స్ హేస్టింగ్స్, ఎన్ సెక్టోపీడియా ఆఫ్ రెలిజియన్ అండ్ ఎథిక్స్ 

1964, పేజి 486 _ ఉ90. 

జేమ్స్ హేస్టింగ్స్, ఎన్ సెక్టొపీడియా ఆఫ్ రెలిజియన్ అండ్ ఎథిక్స్, 
1964, పిజి 486 _ 490. 

(బోనిస్టా మలినొవస్కీా, కై9మ్ అండ్ కస్టమ్ ఇన్ సావేజ్ సౌసయిటే, 

రూట్రెడీ అండ్ కెగాన్సాల్ లిమిటెడ్, 1961, పేజి 63-64. 

ఆర్. (బాష్, హౌ డిడ్ సెక్స్ బిగిన్, పాన్ బుక్స్ లిమిపెడ్, 

లండన్, 1978, పేజి 225. 

షేక్ యం. “హెచ్. కిద్వాయి, ఆఫ్ గదియా వుమెన్ 

రిచర్ష్ లూయిీషాన్, ఎ పహాస్టరీ ఆఫ్ సెక్స్యువల్ కస్టమ్స్, 
ఎ [పిమియర్ బుక్, 1960, పేజి 1రిలి, 

ఫా9న్సులో ఒక కవి రాసిన పుస్తకంలో కచ్చడం - స్రికి తగిలించ 

డాన్ని విపులంగా వర్ణించాడు. స్కా-ట్రండ్ లో సర్ డేవిడ్ లిండ్సే అన్న 

కవి ఒక [ప్రబంధం రాశాడు. అందులో నాయికకు నాయకుడు కచ్చడం 

బిగిసాడు. ఇటాలియన్ భాషలో ఓ కధ వచ్చింది(1500 సంవత్సరం). 

ఆందులో ఈ కచ్చడాల గమ్మత్తు మాంక్ _ నన్ల మధ్య వర్ణిస్తాడు. 

జేమ్స్ హేసింగ్నొ, ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ రెలిజియన్ అండ్ ఎథిక్స్? 

1964, పేజి 490, 
రిచర్డ్ లూయీషాన్, ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ సెక్స్యువల్ కస్టమ్స్, ఎ ప్రీమి 

యర్ బుక్, 1960, పేజి 184. 

సెక్సుుువాలజీ, పుతిక, 1979, 

రిచర్డ్ లూయీషాన్, ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ "సెక్సువల్ కస్టమ్స్, ఎ (పీమియర్ 

బుక, 1960, పేజి 183. 
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122, 

128. 

124. 

125. 

126. 

le 

128. 

'సెక్స్యువాలజీ వ్యతిక, 200 పార్క్. అవెనూళి సవుత్ న్యూయార్్క్_, 

1970 మే, పేజి 66. 

వనిత, మాస పృతిక, మడాను, 1979 అక్టోబరు, చేజి 70. 

సెక్స్ట్యువాలజీ ప్మతిక, 200 పార్క్ అవెన్యూ, సవుత్ న్యూయార్క్, 

1970 మె, పేజి 86. 

ఈ విషయాలను చాలా స్పష్టంగా ఆర్. (బాష్ తన'హవ్ డిడి సెక్స్ 

బిగిన్ ఆన్న [గంధంలో వివరించాడు. 197కి, పేజి 152. 

ఇండియా టుడే, పత్రిక. 

మిత నయన, హి స్టరే ఆఫ్ సర్క_౦సిషన్, 180 

యూరప్ప సమాజ పరిణామ కమంలో ఆర్థికా దారం (ప్రత్యక్షంగా 

కనిపిస్తుంది. కానీ భారతదేశంలో పురుషులకున్న కచ్చడాల విష 

యంలో ఇది చాలా లోతుగా పరిశీలించినప్పుడే సత్యమనిపిస్తుంది. 

పెళ్ళి “లో చూపులు.నూచికలు 

129. 

130. 

181. 

1832. 

1 రిలి, 

134. 

185. 

న్యూ మెక్సికోలో ఇలాటి తండాను 'కుంకక్' అంటారు. ఈ తండాలో 

తండి అనే అర్ధానికి పదమే లేదు. 

(టిఫాల్డ్, ది మదర్స్, 1959, పేజి 65. 

మంచూ, తారారుల్లో ఇంటి షే బర్లు వేరె ర నవాళ్ళ మధ్య పెళ్ళిళ్ళు జరగ 

కూడదు. ఇదే ఎండోగమీకి బలమైన ఉదాహరణ. 

జాన్. ఎఫ్. మెక్టానన్, (పెమిటివ్ మారేజ్, 1970, పేజి 60. 

బుల్సించ్ తన (గీషియన్ మెథాలజీలో ఈ విషయాన్ని వివరిసాడు. 

ఆదిమ మానవుడి జీవతంలో నిప్పు అద్భుతమైంది. దాన్ని దేవుడుగా 

భావించాడు. ఆరిపోకుండా తీసికెళ్తూండేవాడు. రోమన్సలో పూర్వం ఏ 

(బుహ్మచారైనా నిప్పును ఆరనిస్తే అతనికి మరణశిక్ష వేసేవారు. 

విల్ డ్యురాంట్, ది స్టోరి ఆఫ్ సివిలిజేషన్, చాప్తర్ 2 పార్ట్ 1, 1954, 

సిబి 19. 

ఇదే వారి టోటంగా మారింది. 

(బిఫాల్ట్, ది మదర్స్, 1959, "పేజి 262, 

లూయా హెసీ మోర్గాన్ ఏన్షియంట్ సొచెటీ, గార తై లై బరి, 

పేజి 60. 

జాన్. ఎఫ్ మెళ్టానన్, పిమిటివ్ మారేజ్, 1970, పిజి క. 
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186. 

187. 

138. 

189. 

140. 

141. 

142. 

148. 

144. 

1495. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

చైనాళో కొన్ని తండాల్లో భార్య ఇంటికే పేరే భర్తకు వస్తుంది. 

ఆ తండాకు ఆమే నేత. ఇది ఒక రకంగా ఇల్లరికం ఆనవచ్చు. 

(టిఫాల్స్, ది మదర్స్, 1959, పేజి 70. 

నుమతాలో బతక్ తండాలో ఈ అచారం ఉంది. ఫిజీ తండాలన్నీ 

దీన్నే పాటిస్తాయి. డా! వాయిసిన్ సర్వే _పకారం జావాలో ఇలాటి 

సెళ్ళిశ్ళే ఉన్నాయి. 

(బిఫాల్స్, ది మదర్స్, 1959, పేజి 66 _ 57. 

19, 20 రాజ వంశాల కాలంలో ఈజిప్టులో రాజులు సోదరీసోదరుల 

మధ్యే వివాహాలు చేసుకున్నారు. 

(బిఫాల్బ్ , ది మదర్స్, 195%, పేజి 55. 

బుగ్వేదం, మండలం 10, న్యూతం 10. 

జావాలో 'కాలంగా"లు త ల్రీ కొడుకుల సంబంధం చాలా కుభ| పదమని 

భావిస్తారు. 

(బిఫాల్డ్, ది మదర్స్, 1959, పేజి 59. 

లూయీ హానీ మోర్గాన్, ఏన్షియంట్ సొనెటీ, బారతి లైబరీ 

కలకత్తా, పేజి 4కిరి. 

జాన్ ఎఫ్. మెక్టానన్, (పిమిటివ్ మారేజ్, ది యూనివర్సిటి ఆఫ్ 

చికాగో _పెస్, చికాగో, 1970, పేజి 57/7. 

వెనిగళ్ళ సుబ్బారావు, వెళ్ళి మంతాల బండారం, వెనిగళ్ళ "హేతు 

వాద సాహిత్య నికేతన్, రేపలై, 1979. పేజి 96. 
ఎస్. ఏ. డాంగే, ఆదిమ కమ్యూనిజంనుండి బానిస సమాజం వరకూ 

భారత దేశం, విశాలాంధ |పచురణాలయం, విజయవాడ. 

శ్రీ డి. డి. కొళాంది, ది కల్చర్ ఆండ్ సివిలిజేషన్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్. 

ఇరకిత ఈర హిస్టారికల్ ఆవుష్టైన్, వికాస్ పబ్లిషింగ్ హవుస్, 
1972, "పేజి 75. ” 
'కోదులు అనే తండాలో ఇలాంటి ఆగారాలుంటాయి. తల్లులు తమ 

పిల్లల్ని పంపతూంటారు. శ్రీ అవసరాల జగన్నాధరావు పంతులు 

వ్యాసం, కళింగదేశ చరిత, 1980, పేజి 84 _ 85. 

టోనిస్తా మలినొవసీ., కై9మ్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఇన్ సా వేజ్ 

సొనెటి, అండన్, 1961, పేజి 64. 

ఆర్, ట్రాష్, హౌ డిడ్ సెక్స్ కిగిన్, లండన్, 197కి, పేజి 77, 7. 

ఆర్ బాష్, హౌ డిడ్ సెక్స్ బిగిన్, లండన్, 1978, పేజి 75. 
ఢీ కడియాల జగన్నాధ శర్మ, భారతదేశంలో పెళ్ళిళ్ళు, చెక్నికల్ 

పబ్టిషర్స్, గుంటూరు, 1981, పేజి శిరి. 
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15్ 1. 

152. 

15౫. 

154. 

155. 

156. 

187. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

శ్రీ వెనిగళ్ళ సుబ్బారావు, సపెశ్సిమం[తాల మ న వెనిగళ్ళ హేతు 

వాద సాహిత్య నికేతన్, కేపలై, 10/9, పేజి iil. 

“పహత్వాభిత్వాచ కోశంతీం గృవాత్ (ప్రసహ్య _ కన్నా హరతో రాక్షసో 

విధిరుచ్యతే*” (రాక్షసం) మనుస్మృతి. 

“నుప్తాం మతా |పమతాం వారహో య(తోపగచ్చుతి _ సపాపిష్టో 
వివాహానాం పెశాచళ్చాష్టమౌ అధమః” (పైశాచం?, - మనుస్మృతి. 

“జ్లాతిభ్యో [(దవిణఐం దత్వా కన్యాయెవ శ క్తితః _ కన్యాపదానం 

స్వాచ్చాంద్యాదాసురో ధర్మ ఉచ్చతే” (ఆసురం) - మనుస్మృతి. 

కాళింజులు (కాళింగులు) తెగలో వరుడు వధువును తీసి కెళుంచే వధువు 

సోదరులు వరుడి గుంపు మీద వంకాయలు విసురూంటారు. 

శ్రీ చిలుకూరి నారాయణరావు, కళింగ దేశ చరిత, 1980 పేజి 20. 

; పడంక్ ఎంగెల్స్, కుటుంబం - SEs పుట్టుపూర్వో త తరాలు, |వజాళ క్రి 

కార్యాలయం, విజయవాడ, 194కి, పేజి 99. 

కాళింగులలో చిన్నప్పుడే "పెళ్ళి చేసారు. కుల పెద్దకో _ లేకపోతే ఆక్క. 

మగనికో ఇచ్చి కృ(తిమంగా వివాహం చేసారు. 

శ్రీ చిలుకూరి నారాయణరావు, కళింగ దేశ చరిత, 1980, పేజి 20. 

శ్రీ వెనిగళ్ళ సుబ్బారావు, పెళి శి మంతాల see వెనిగళ్ళ హేతు 

_ సాహిత్య నికేతన్, కేవలై, 1979, "పిజి 106 _ 107. 

రోము దేశంలో |బహ్మచారుల మీద వన్ను వేసేవారు. వారికి వారసత్వ 

హక్కూ. ఉండేదికాదు. వాళ్ళను ఆతి సిచమైన పనులకు 

పురమాయిస్తూండేవారు. 

ఆర్.[ బాష్, హౌ డిడ్ సెక్స్ బిగిన్, లండన్, 1978, పేజి 76. 

శ్రీ కడియాల జగన్నాధ శర్మ, భారత దేశంలో "పెళ్ళిళ్ళు, చెక్నికల్ 

పభ్రిషర్స్, గుంటూరు, 1981, కేజి 66. 

రామాయణం, బాలకాండ, వీ వ నర్గ. 

బుగ్వేదం, మండలం 10, సూక్తం 10కె. 

శ్రీ కడియాల జగన్నాధ శర్మ, భారత దేశంలో పెళ్ళిళ్ళు టెక్నికల్ 
పబ్రిషర్స్స్, గుంటూరు, 1981, పేజి 29. 

దె శా|క మెంట్ ఆఫ్ మారేజ్ ఇన్ హిందూ సొచెటి, ఆజం తా 

పబ్రికేషన్స్, 1978, పేజి 41. 

(టిఫాల్ట్, ది మదర్స్, 1959౪9, పేజి 220 _ 221. 
సత్యవతికి ఆంతకు ముందే పరాళరుడి వల్ల వ్యాసుడు పుట్రాడు. 

శంతనుడి వల్ల చి|తాంగదుడు, విచి|త వీర్యులు జన్మించారు, 



165. 

166. 

167. 

160. 

169. 

170. 

LI]; 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 
178. 

521 

ఆ(ఫికాలోని కొన్ని (పాంతాల్లో ఈ ఆచారం ఉంది. కాంగోలో బంగాలా 

తెగల్లో కూడా ఇది ఉంది. 188లో దీని నాయకుడు ఒక కై 9సవమత 

బోధకుడికి తాను ఎనిమిదిమంది భార్యలను తిన్నాననీ ఆ మాంసంతో 

బంధువులకు నిందు కూడా చేశానసీ చెప్పాడు. 

(బిఫాల్ట్, ది మదర్స్, 1959, పేజి 71. 

రిసిలే హర్చర్లు, ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓరియంటల్ బుక్స్ 

ర్మీపింట్ కార్పొరేషన్, ఢిల్లీ. 1969, పేజి 206. 

ఇంగ్లీమలో “వెడ్డింగ్” అని ఆంటారు. *వెడ్'” ఆంటే [ప్రమాణము అని 

ఆర్థం. 

శ్రీ ఆవుల సాంబశివరావుతో ఇంటర్వ్యూ - (హైదరాబాదు. 

కాంగ్ వాన్ _ యంగ్, ఎ సడి ఆఫ్ ది ఫామిలీ సిస్టం ఇన్ కొరియా 

పేజి కిల్ ఎ. 

పి. ఏ. థామస్, లోటస్లాండ్, పేజి 69. 

గర్భాదానం మం తాల్లో ఒకదాని అరం ఇలా ఉంటుంది. “ఓ గంధ 

ర్వుడా, కన్యాస్వామీ, ఈ పాన్స్పునుండి లేచిపొమ్ము. పెద్ద ' వితుదులు 

గల మరొక స్త్రీని కోరుము.” ఇదే అర్థం గల సూక్తం బు గ్వేదంలో 

ఒకటి ఉంది. ఆది విశ్వావసు గంధర్వ ప్రార్థన. “'“ఉదీర్ష్యాతో విశ్వా 

వసోనమసేళా మహేత్యా అన్యామిచ్చ |[పఫర్య్యగ్ సంజాయాం 

పత్యాసృజ” 

బు గ్వేదం, అధ్యాయం లీ, వ. 24, మ. 10, వ. 7, సూక్తం 75, 

పేజి 226. 

(టీఫాల్ట్, ది మదర్స్, జార్డ్ ఆలెన్ అండ్ అనిన్ లిమిటెడ్, 1959. 

పేజి 556. 

జి. ఆర్. స్కాట్ , క్యూరియస్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ "సెక్స్ అండ్ మారేజ్, 

టార్చ్రీం బుక్స్, లండన్, 1౪58, పేజి 182. 

కె, యం. కపాడియా, మారేజి, ఫామిలీ ఇన్ ఇండియా, కలకతా, 

1977, పేజి 64. 

వ్యూబ్లో తెగలో ఈ ఆచారం చాల్మాపబలంగా ఉందని (టిఫాల్స్ రాస్తాడు. 

(టిఫాల్స్, ది మదర్స్, జార్డ్ ఆలెన్ అండ్ అన్విన్ లిమిటెడ్, 1౪59, 

పేజి. 195. 
9 క్క శకిజి 193.196 

అ స్ట పేజి 191. 
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సోమాలీలోనూ, అలాగే టిబెట్లోని సైపాన్ తెగల్లోనూ పెళ్ళికూతురుని 
కొరడాలో కొడతారు. కొన్ని తెగల్లో బల్హాలతో పొడవడం కూడా 

కనిపిస్తుంది. 

టిఫాల్ట్, ది మదర్స్, జార్జ్ ఆలెన్ అండ్ అన్విన్ లిమిటెడ్, 

1959, పేజి (౧0.1. 

“సీితా౭ఒరుంధత్యహల్యా (దౌపదీ ౬ తారామండోదరీదమయంతీత్యాది 
మహాపతి్మివతానాం..... అంటూ "పెళ్ళిలో కన్యాదానం తర్వాత చూర్చికా 

మంతంగా దీన్ని చదువుతారు. చూర్ణికలో దేవతల్ని తదితర మహో 

మహుల్ని పూజించటం ఉంటుంది. 

బైబిల్లో ఆదాము ముందు పుట్టాడు. ఆతడి పక్కా పెముక అవ్వ( ఈవ్) 

అయింది. అంటే ముందు పితృస్వామ్యం తర్వాతే మాతృ్సస్వామ్యం ఆని 

ఆతని వాదం. హీృీబూ భాషలో రిబ్ ఆంటే ప్పెలా అంటారు. అంటే 

దురదృష్టం - తడబాటు అని ఆర్హాలు. 

ఆర్. (బాష్, వా డిడ్ "సెక్స్ బిగిన్, లండన్, 197కి, పేజి 12, 

(విఫాల్డ్, ది మదర్, జార్డ్ ఆలెన్ అండ్ అనిన్ లిమిటెడ్, 1959, 

పేజి 207 _ 288. 

కన్య అంటే భారతంలో ఇలా ఉంది. “బుతుస్నాతు తయా కుద్దా 

సాక న్యేత్యభిధియ తే”; ఆపస్తంబస్మృతిలో “దడోమకాలేతు సం పాపే 

సోమోభుం కేతు కన్యకాం_ర జోదృష్టాతు గంధర్వః కుచౌ దృష్ట్వాతు 

పావకః” అధ్యాయం 2 శోకం 62. 

వీటిలో కన్యాదానం, శచీవూజ, వివాహం, చతుర్ధి (గర్భాధానం) 

(ప్రదానాలని అగ్నిపురాణం చెప్తుంది. ““కన్యాదానం శచీయోగో 

వివాహో౬ధ చతుర్దికా = వివాహమేతత్కధితం య(తకర్మ చతుష్ట 

యమ్” అ. 1954. 

ఈ భాగంలో వచ్చే మంత భాగమంతా చల్తా లత్న్మీనర సింహ శాన్ర్రి 

గారు ము దించిన |వతులలోనుండి (1గహించడం జరిగింది. 

శ్రీ కడియాల జగన్నాధ శర్మ, భారత దేశంలో పెళ్ళిళ్ళు, కెక్నికల్ 
పబ్నిష్షర్స్, గుంటూరు, 1881, పేజి 62. 

పారస్మ_ర గృహ్యసూ తంలో “'వెవాహ్యుః _ స్నాతకలటి'_. అంటూ 
రెండు దశలు వర్టించినట్టుంది. వైవాహ్యుడం టే పిల్ల కుదిరి పెళ్ళికి 
సిద్దమె వచ్చినవాడు, ఆతడే స్నాతకుడు. 
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వ్యాససంపాతలో స్నాతకం ఆంషే స్నానం ఆంటూ “కేశా న్లః 
స్నానం ఉఊఉద్వాహః వివావాగ్ని పరి గహః” అని షోడశ క రైల్లో 

స్నానం వేరే చెప్పాడు. గౌతముడు దశ సంస్కారాలు చెప్తూ - 

“గర్భాదానం, పుంసవనం .... స్నానం, నహధర్మిణీ సంయోగం" 

ఆన్నాడు. 

ఆర్. బాష్, హౌ డిడ్ సెక్స్ బిగిన్, లండన్, 1978, పేజి 67. 
ఇక్క-డే ఆ పెద్దలు చూసివచ్చిన పిల్లను “శ్రీ పరమేశ్వర _పేత్యర్థ౦- 

ధర్మ |పజా సంపత్యర్హం శ్రీయం ఉద్వ హౌ” అని వరుడంటాడు. 

శ్రీ కడియాల జగన్నాధ శర్మ, భారత దేశంలో పెళ్ళిళ్ళు, టెక్నికల్ 

పప్టషర్సు, గుంటూరు, 1981, పేజి 67. 

ఉపనయనంలో గాయ్మతీ (సావితీ)) జపం ఊంది. అది స్త్రీలూ జపించా 

లంటూ ఒక సూక్తి ఉంది. *పురాకల్ప్చేతు నారీణాం మౌంజీబంధన 

మిష్యతే . ఆధ్యాపనంచ వేదానాం సావిత్రీ), వచనం తదా” 

= ఉపనయనం పండో ఉందంటూ వై ద్యనాధీయంచో ఇలా 

ఉంది. ““స్రీణా మప్యుక్త కాలాతిక౦ మే పారియశ్చి త మాహకాత్యా 

యనః”.._ స్మృతి ముకాఫలంలో ఇలా ఉండి. “*సంస్కారా ఆతి 

పద్యేరన్ స్వకాలే చేత్క_ధంచన _ హుతైెషై తదేవ కరవ్యా యేతూప 

నయనా దయఃి 

- రామాయణంలో సీత సంధ్యావందనం చేసినట్టుంది. “సంధ్యార్డే 

వర వర్ణిసీ” (సుందరకాండ 14 శ్లోకం 4&9). 

ఉత్కళ దేశంలో స్నాతకుడు, వధువింటికి రాగానే తన పాత జందెం 

కన్యకు పంపితే ఆమె ధరిస్తుంది. పెళ్ళిపూర్తి కాగానే ఆమె దాన్ని 

వదిలేస్తుంది. 

ఇది పార్సీ ప్రీ లలో నడుంకట్టు బెల్టు గా ఇప్పటికి ఆచారం ఉంది. 

ఢి వెనిగళ్ళ సుబ్బారావు, సెళ్ళిమంతా9ల బండారం, వెనిగళ్ల 

హేతువాద సాహిత్య నికేతన్, రేపల్లె, 1979, కేజి 104. 
తాళిబొట్టు ఆకారం యోని-లింగం రూపంలో కొన్ని కనిపిస్తూంటాయి. 

వీటి ననుసరించి ఇవి సౌభాగ్యవర్ణక తంత చిహ్నంగా స్రీలు 

ధరిస్తూండవచ్చు ఆన్న అనుమానమూ కలుగుతుంది. స్పార్గాతో షెళ్ళి 

సమయంలో 'స్తనాకారం _ యోని ఆకారంలో కేకులు చేసి వరుడి 

చేతా; లింగాకారం కేకులు వధువు చేతా తినిపిస్తారని అంటారు. 

ఆలాగే వధువు ఊరేగింపులో కూడా ఇలాటి ఆకారాల కేకుల్ని 

వంచుతూ రావడం ఓ ఆచారం. 
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జెర్దూ9)డ్ జోబ్బొ. డిక్షనరీ ఆఫ్ మైథాలజీ, ఫోక్లోర్ ఆండ్ సింబల్స్. 

1౪62, పేజి 815 _ 880. 

శీ కడియాల జగన్నాధ శర్మ, భారత దేశంతో పెళ్ళిళ్ళు, కెక్నికల్ 

పబ్లిషర్స్, గుంటూరు, 19681, పేజి 68. 
కొందరు ఈ తాళిబొట్టు, శివలింగం యోని ఆకారంలో ఉంటుందని 

ఇది ఆతి |పాచీన కాలంనాటి శివలింగారాధనా, యోని ఆరాధనల 

చిహ్నంగా ధరిస్తూంటారనసీ ఆంటారు. 

శీ యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య, మంగళ సూతం పవితమెందా?, 

1979, పేజి 7. 

జెర్టూరడ్ జోబ్బొ, డిక్షనరీ ఆప్ మెథాలజీ, వఫోక్లోర్ అండ్ సింబల్స్: 

1962, ఇంటడక్షన్, పిజి 6. 

ఇరాకుయాన్ లాంటి తెగలు (హురాన్స్ ల మొహాక్స్) తూర్పు కున్నిసీ 

[పాంతంలో ఉన్నాయి. వీళ్ళ భావంలో స్రీలు ఆకాశంనుండి కింది 

కొచ్చారని ఉంది. బాబిలోనియన్ కధల్లో మరొకటుంది. తవ్తే అనే 

ఆమె ఉండేది. ఆమె అప్పన్ అనే అతన్ని కన్నది. అతడే ఆమె 

భర కూడా. పీరిద్ద రికీ మొయిమిన్ ఆంసే భూమి పుటైంది. కొన్నాళ్ళకు 

వెలుగు దేవతొచ్చింది. తవ్తే ఆ వెలుగుమీద యుద్దం చేసింది. వెలుగు 

దేవత తవ్తేను రెండుగా నిలువునా చీల్చింది. ఒక డిప్ప ఆకాశం 

గానూ, రెండోది భూమిగానూ విసిరింది. వీరికే మనిషి పుట్టాడు. 

ఏ. హెచ్. సేసి, ఎన్ సెకోపీడియా ఆఫ్ రిలిజియన్ ఆండ్ కల్చర్, 

సం. హేస్టింగ్స్, పేజి 129. 

_పాదీన కాలంలో చాలా దేళాల్లో ఆకాశం _ పురుషుడు _ దేవుడు 

అన్న భావం ఉంది. మంగోల్ప్లో టెం(గీ (పెద్ద దేవుడు) అంటే 

ఆకాశం. గీకులో జియస్ అంటే ఆకాశం. చైనాలో తి అంటే ఆకాశం. 

విల్ డ్యురాంట్, ది సోరీ ఆఫ్ ది సివిలిజేషన్, 1954, చాప్టర్; ఢీ 

పార్గ్ 1, పేజి 60. 

పి. యన్. |పభు, హిందూ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్, బాంబే, 1968 

పేజి 178. 
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గిడుగు రామ్మూర్తితో ధర్మారావుకు పరిచయం కలిగి ఉండకపోతే విజయ 

విలాసానికి హృదయోల్లాస వ్యాఖ్య తెలుగు వ్యాఖ్యానాల్లో ఉండి ఉండేది 

కాదు. లెక్కల టీచరుగా జీవితం వెళ్ళమార్చుకోబోయే ఒక వ్యక్తిని, తెలుగు 

సాహిత్య రంగానికి ప్రసాదించిన ఘనత గిడుగు మాస్తారిదే. 

ధర్మారావు ఎఫ్.ఎ. చదవడానికి వరాకిమిడి కళాశాలలో చేరాడు, 

అప్పుడక్యాడ గిడుగు చరిత ఆధ్యాపకులేకాదు వెస్ (పిన్సిపాల్ గా కూడా 

ఉండేవారు. బొట్టు తగాదాతో ధర్మారావుకు గిడుగువారితో పరిచయం మొద, 

లైంది. శిష్యుడి తెలివితేటల్ని ఇట్టే పట్టేశాడు. చరిత పుస్తకాలన్నీ చదివీ, 

లై |బరీలో అందుకు సంబంధించినవాటిని కుణ్ణంగా ఎత్తి రాసుకునీ గిడుగు 

ఆభిమానాన్ని చూరగొన్నాడు. ఎడ మొఖం పెడమొఖంగా ఉండే వారి సంబంధం 

పూర్తిగా తల్లకిందులైంది. అడిగిన (పళ్నలక ల్లా ,సమాధానం చెప్పే ధర్మా 

రావు గిడుగుకు అభిమాన విద్యార్థిగా మారాడు, ధర్మారావుకు అంతకు మునుపే 

బొమ్మలు గియ్యటంలో [ప్రవేశం ఉంది. ఆడి వీరికి మాపులను గియ్యడంలో 
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సాయపడింది. ఈ కిటుకూ, నేర్ప్చూ కూడా ధర్మావావును గిడుగుకు సన్నిహితం 

చేసింది. 

ఆ కళాశాలలో, |పిన్సిపాల్ మంగు సీ నివాసరావుతోపాటు ఆందికీ 

గిడుగువారం టే హడల్. ధర్మారావులాటి వ్యక్తితో గిడుగు చనువుగా మెలగటం 

విద్యార్జులో వీరి పరపతి పెరగటానికి కారణమైంది. ల్నైబేరియన్ ధర్మారావుకు 

కావలసిన పుస్తకాలన్నీ ఇవ్వాలన్న ఆర్డరు గిడుగు వాదే జారీ చేశారు. ఒకనాడు 

చదివిన పుసకాల మీద మర్నాడు తరగతిలో ధర్మారావుతో చర్చ సాగించే 

వారు గిడుగు. తరగతులను కాన్సిల్ చేయించాలంటే ధర్మారావునే వట్టుకునే 

వారు మిగిలిన విద్యార్థులు. గిడుగువారికి ధర్మారావు మాటం కే మరో పశ్న 

లేకుండా అంగీకరించే స్వభావం. ఇది ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే ఏకారణం 

చేతనయినా కళాశాలకు ధర్మారావు రాకపోతే ఆ సాయంకాలం హాస్టల్ లో 

ధర్మారావు గదిలో గిడుగు 1పత్యక్షం. 

పుసక పఠనం మీద ధర్మారావు కున్న ఆసక్తి చూసి, రామ్మూర్తి తన 

సొంత |గంథశాలయంలో పు స్తకాలిచ్చి చదవమనేవారు. ““ఆదెలా చదవాలో 

ఆ పుసకంలోని [క్రీగితలూ, పక్క_నరాసి ఉండే వ్యాఖ్యలూ చూస్తేనే నాకు 

సవిమర్శకాధ్యయనం అలవడింద” ని ధర్మారావు అంటాడు. 

చరిత అధ్యాపకులైనా గిడుగువారికప్పటికి తెలుగు (పాచేన [గంథాల 

మీద విపరీతమైన అభిమానం ఉండేది. వీరు భాషా ఉద్యమం వైపు దృష్టి 

సారించింది ఆ కళాశాలలో ఉద్యోగం మానేసింతర్వాతనే. ఆదీ 1910 తర్వాత. 

ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఉన్నందువల్ల కావచ్చు, తెలుగు వాళ్ళందరూ దొరికిన 

తెలుగు (గంథాలు చదవటం తప్పనిసరిగా ఉండాలన్న భావం గిడుగుకుండేది, 

అందుకని, అక్క-డి విద్యార్థులందర్నీ ముఖ్యంగా ధర్మారావు తరగతిలోని 

వాళ్ళందర్నీ ఆలా చదవమనీ, ఒక రిజిష్టరు పెట్రి చదివిన పు స్తకాలనందులో 
నమోదు చెయ్యమని చెప్పాడు. ఆలా పబంధాల మీదకు ఏరి మననును నెట్ట 

డంలో గిడుగు చేయి వడింది. దీనికి తోడు ధర్మారావు మితుడు సుసర్ద 

సత్యనారాయణ (పోత్సాహం సాయపడింది. అతడి దగ్గర (ప్రబంధ పద్య 

రత్నావళి ఉండటం, దాన్ని |పకటించిన వెంకటగిరి సంస్థానంవాళ్ళాకు రాస్తే 
చాలా పుస్తకాలు చిన్నవీ, "అద్దవీ తక్కువ ధరకు పంపడం జరిగింది, 

ఆవన్నీ ధర్మారావు కంఠతా పట్టాడు. ఈ సందర్భంలోనే “ఒకటి రెండుసార్లు 

శద్రగా చూచినా వినినా, నాకు కంఠస్థమయ్యేది” = అని తన ఏకసంశా[గావా 
త్వాన్ని చప్పారు. ("పె జి ఏవ. రాలు*-రప్పలూ, je వచ్చిన పుస్తకాలలో 



జనహృదయోల్లాసం ర్27 
““వసుచరితా, మనుచర్మితలకన్నా విజయవిలాసం మీదే నాకు అభిమానం 
ఎక్కువగా ఉండేది” ఆని విజయవిలాసం వ్యాఖ్యానం పీఠికలో అన్నారు. ఈ 

రకంగా వీరికి _పబంధాలతో పరిచయం, అందులోనూ విజయవిలాసం మీద 

అభిమానం పాటమరించింది. అదీ విద్యార్థి దశలోనే ; గిడుగువారి నేతృత్వం 

లోనే. 1906 నాటి కధ ఇది. 

ఆ రోజుల్లో ధర్మారావు చిన్న చిన్న పద్యాలు ఆశువుగా ఆల్లుతూనూ, 

చిన్న చిన్న బూతుసమస్యలను పూరిసూనూ మితులను ఉత్సాహవరుస్తూండేవాడు- 

చిన్నతనం విజయనగరంలో గడవటం; తండి కాస్త స శృంగార [పియుడు 

గావటం; శ్రీకాకుళం, బొబ్బిలి, పర్షాకిమిడి, Nr (పాంతాల్లోని దేవాల 
యాల శిల్పాల్లో ఎక్కువగా శృంగార ఘట్టాలుండటం, ఇవన్నీ 'ధర్మారావును 

కూడా శృంగారరసం పట్ట అభిమానం కలిగేలా చేసి వుండవచ్చు. యువకుడు 

కనుక సహజంగానే మనస్సు అటే (పసరించి ఉంటుంది. నాయక రాజుల 

కాలంలో వచ్చిన సాహిత్యంలో Se [శుతి మించి ఉంటుందన్న అభి 

పాయం వారి చెవిలో వడి ఉండవచ్చు. శేషం వెంకటపతి తారాశశాంక 

విజయం చదవటం; డాని ధార, గొప్పతనాల గూర్చి గిడుగువారు ధర్మారావుకో 

ఉపన్యాసమివ్వటం, ఇవన్నీ వీరి మనసు శృంగారరనసంవై పూ, వజయవిలానం 

వెవూ మళ్ళించాయని భావించడం సమంజసమే. ఆ విధంగా వీరికి వద్దెనిమిదో 

ఏటికి పూర్వమే విజయవిలాసం అభిమాన (గంధమైంది. 

పర్ష్హాకిమిడి కళాశాలలో ఎఫ్. ఎ. పరీక్ష పూరి చేసిన వెంటనే ధర్మా 

రావు, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా బి. ఎ. పరక చదవలేక పోయాడు. కెక్క-లి 
స్కూలులో కొంతకాలం, బరంపురం కళ్శికోటకా లేజిలో కొంతకాలం 

(స్కూలులో లెక్కల ఆధ్యావకుడుగా వని చేయాల్సి వచ్చింది. బరం 
పురంలో వని చేస్తున్న కాలంలో బూర్జ _బదర్స్ నాటకం కంపెసీవాళ్ళు పాను 

గంటివారి రాధాకృష్ణ నాటకాన్ని పదర్శించారు. ఆది ధర్మారావు తన సహాధ్యా 

పకులు ఇవటూరి సన్యాసిరాజుతో కలిసి చూడటం తటస్థించింది. ఆ కాలంలో 
నాటకాలు, నాటక సమాజాలు (ప్రజల్లో చాలాబాగా భావ ప్రచారాన్ని చేస్తూండేవి. 

ధార్వాడ నాటక సమాజం రావడంతో, తెలుగు నాటకరంగాన్ని పజల మధ్యకు 
తీసు కెళ్ళిందనవచ్చు, పతి గొప్ప రచయితా ఆకాలంలో నాటక సమాజాలు 

స్థాపించటం, తాను రాసిన నాటకాలు వారిచేత ఆడించటం ఆనవాయితీగా 
ఉండేది. కందుకూరి, చిలకమ ర్రివంటి వారందరూ ఇందుకుదాహరణలనవచ్చు. 

తాను చూసిన నాటకరచనా, పద్యాలరచనా, పాతపోషణా తనను నూడు 

రోజుల్లో ఒక నాటకం రాసెలా చేశాయన్నారు శర్మారావుం ఏ వషయం. మెడి 
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రాయాలన్నసమస్యే వారికి ఎదురుకాలేదు. ఎందుకం టే అప్పటికే విజయవిలాసం 

కథ ధర్మారావు మనస్సులో గట్టి ముద వేసింది. ఆకధనే తీసుకుని ఆందంగా 

పద్యాల రచన సాగించి నాటకం పూరిచెసి సన్యాసిరాజుగారికి వినిపించాడు, 

బూర (బదర్చువారూ చూసి జాగుంది (పాన్టిసు చేస్తామన్నారు. కాని చెయ్య 

లేదు “కారణాం తరాలవల్ల'అని ధర్మారావు నాటి ఘటనలను రాలూ-రప్పలూలో 

నమోదు చేశాడు. ఆ నాటకం కం పెనీవాళ్ళ నాటకానికి “విలాసార్దునంి అన్న 

శేరు పెట్టారు. 1906 లో రాసిన ఈ నాటకం వేగుచుక్క [గంధమాలద్వారా 

1914 తో అచ్చయింది. విజయవిలాసం మీద ధర్మారావుకున్న అభిమానం 

తొలిసారిగా ఇలా [గంధరూపంలో బయటకొచ్చింది. 

మి|తులతో _ప్రబంధాల (పస కి వస్తే విజయవిలాసంలోని పద్యాలను 

చదవటం, వాటిమీద వ్యాఖ్యానం చేస్తూండటం ధర్మారావుకు ఓ అలవాటుగా 

మారింది. ఆయన ఉద్యోగాల రీత్యా పనిచేస్తూ తిరిగిన ఆన్ని [పాంతాలలోని, 

మ్మితులకీ విజయవిలాసంలోని అందాలను విప్పిచెప్పటం ఆరంభించాడు. నిడుద 

వోలు వెంక[టావుకు విద్యార్థి దశలో ఈ విజయవిలాసం గూర్చి మొదటిసారి 

ఆభిమానం కలిగేలా చెప్పింది ధర్మారావే.2 విజయనగరం కళాశాలలో విజయ 

విలాసం మీద ధర్మారావు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వటం, తామా సభలకు హాజరు 

కావటం జరిగిందని పురిపండా అప్పలస్వామి దాఖలాలిచ్చాడు.3 

చేమకూర వెంకటకవి మీదా, అతని విజయవిలాసం మీదా ఉన్న అభి 

మానం చేత ధర్మారావు తెలుగు దేశంలో తనకెదురయిన సాహితీ బంధువు 

లందరికీ ఆ |పబంధాన్ని గూర్చి చెప్తూండేవారు. కొన్ని పద్యాలకు సరయిన 

ఆరాలు తెలిసేవి కావు వారికి. సరయిన వ్యాఖ్యానాలు |వచారంలో ఉండేవి 
కూడా కావు, 

ఇలా ఉండగా, 1920 తర్వాత ధర్మారావు చుండి జమీందారుకు 
సంర క్షకోపాధ్యాయుడుగా నియమితులయ్యారు. ఉండటం నెల్లూరు. సాయం 

కాలాలు మితులతో కలిసి క్షబ్బులో బిలియర్హు ఆడుకోవటం ఆనవాయితీ. 
ఆలా ఓనాడా సమయంలో మ్మతులకు యధాాపకారం విజయవిలాసం టో 

వద్యాలు చదివి చెప్పడం ఆరంభించాడు ఒక మితుడు భైరవరపు సుబ్బా 

రావు ఇంటి దగ్గర ఈ పద్యాలను చదవగా “ఆలవట్టం' అంటే ఏమిటని మర్నాడు 
ధర్మారావును అడిగాడు.4 వేదం వెంకటరాయ శాశ్త్రి విజయ విలాసానికి రాసిన 

వ్యాఖ్యానం ధర్మారావు అప్పుడే మొదటిసారిగా చూడటం తటస్టించిందన్నారు. 

మితులడిగిన సందేహాలకు వేదం వారిచ్చిన సమాధానాలు ధర్మారావుకు 
తృప్తి నివ్వలేదు. ఆలాగే ఆనం వద్మునాభరెడ్డిగారికీ సాహిత్యమంటే అభి 



జన హృద యోల్లాసం pat 

మానం. వీరిద్దరు మి|తులు అడిగిన ఆనుమానాల కోసం వీరు వేదంవారి వ్యాఖ్య 

చదివారు. ధర్మారావు అర్థ వివరణలకూ, వేదం వారి వ్యాఖ్యానాలకూ భేదం 

గమనించిన ఈ క్లబ్బు మ్మితులు నిత్యం ధర్మారావును హెచ్చరిస్తూండటం వల్ల 

పీరిలో పట్టుదల మరింత పెరిగింది. ఆ వ్యాఖ్యను ఆమూలాగం చదివారు.5 

ధర్మారావుకు ఈకాలంలోనే వేదం వెంకటా చలయ్యగారితో పరిచయం 

కూడా ఏర్పడింది. వెంకటాచలయ్య అసామాన్య పాండిత్యం కలిగినవాడు. 

మన [పాచబీన నాగరికతనూ, దేశాల ఎల్లలనూ వాటిని గురించి చాలా తార్కి. 

కంగా పరిశోధనలు చేసి వినూత్నాంకాలు బయట పెట్రిన వ్యక్తి. బెంగు 

శూరులో ఆనాడుండే మిథిక్ సొసైటీ నభ్యులు. ఆ సంఘం పృతికలో ఆంగ్ల 

భాషలో ఈ విషయాలపెన ఆసక్తి రేకె త్రించే అనేక వ్యాసాలు రాసి _పకటిం 

చారు. [పతిదాన్నీ గుడ్డిగా నమ్మకూడదన్నది వెంకటాచలయ్య ధర్మసూత 

మని వారి వ్యాసాలు చూస్తే తెలుస్తుంది. ధర్మారావుకు వీరు పరిచయం కావటం 

వల్ల (పతిపదానికి పాత ఆర్థం కాకుండా సరికొత్త అర్థం ఏదన్నా ఉందేమో 

వెతకాలన్న ఆకాంక్ష జాగా పెంపొందింది. ఈ పరిశీలనా తత్వం వీరిలో 

మొదటినుండీ ఉన్న విషయం వీరి కవిత్వ రచనల్లోని విషయాలు వెల్లడిన్తూం 

టాయన్నది తెలిసిందే. నెల్లూరు, వేదం వెంకటరాయకాన్త్రకి కోట. అక్కడే. 

వారి వ్యాఖ్యానం మీదే, ధ్వజ మెతాలం టె ఎంతటి చావా, ధైర్యం కావాలి; 

ఇవన్నీ ధర్మారావుకు వారి పరిశోధనా పాటవం, విమర్శనా పాండిత్యం, వివ 

రణా నై పుణ్యం సంతరించి పెట్టాయి. చుట్టూరా చేరిన మితులు ధర్మారావును 

విజయవిలాసానికి మరో వ్యాఖ్యానం రాయమని (పోత్సహించారని అనటం 

కంటే _ చెవినిల్లు కట్టుకుని పోరారు _ అని అంటే బాగుంటుంది. కనుకనే 

లెక్కలు చెప్పే అధ్యాపకులు, అప్పటివరకూ చేసిన సాహిత్య పర్మిశమ 

వ్యాఖ్యాన రచన కేమ్మాతం చాలదని తెలిసినవాడు, అంతవరకూ ఏ కవి వండి 

తుల దగ్గరా సం్రపదాయానుసారంగా పూర్వ కావ్యాధ్యయనం చేయటానికి అవ 

కాశం దొరకనివాడు, వ్యాఖ్యానానికి పూనుకున్నాడు. 

తన అభిమాన కవికి సరెన వ్యాఖ్యానం రాలేదని ధర్మారావు ఆను 

కున్నాడు. వేదం వారు అనేక పద్యాలలో సరైన వ్యాఖ్యానం ఇవ్వలేదనీ, 

కవి|ప|కమాది కావ్య గుణాలనూ, నియమాలనూ వారు పూరిగా గుర్తించ 

తాలకపోయారనీ ధర్మారావు భావించాడు. తాము చూడ గలిగిన విశేషాలనూ, 

సాగనసులనూ, మితులందరూ హర్షించిన అందాలనూ ఏంచెయ్యాలి ? పయ 

త్నించడమే మంచిది - అని ధర్మారావు రచనకు ఉప్మకమించాడు.! 



ర్ఏ0 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _- రచనలు 

ఈ సందర్భంలోనే ఒక విషయం గమనించాలి. సుమారు 1911 

ప్రాంతంలో శ్రీపాద సుబహ్మణ్య కాన్ర్రికి విజయవిలాసం అభిమాన పాత 

మెంది, me అందాలను వ్యాఖ్యాన రూపంలో రాయాలని ఊత 

హించి కొంతవరకు కొనసాగించినట్టు తన స్వీయచరితలో రాసుకున్నాడు.” 

దిన్ని వారి గురువులు వెంకటరామకృష్ణ కవులు చూసి ఆభినందించారనీ ఆంటూ 

పం రక క అయితే పూర్తిగా ఆయన దృషి ఆధునిక సాహిత్య (పకి 

యల వైపు మళ్ళడంతో ఇది ఆగిపోయింది. పూర్తయిన దాఖలాలు కని 

పించవు. 

విజయవిలాసం (పబంధానికి ధర్మారావు వ్యాఖ్యానం పరిశీలించే ముందు 

విమర్శ, వ్యాఖ్యానాల తత్వాలను సంక్షిప్తంగానైనా పరిశీలించటం ఆవసరం. 

కవిదృష్టితో, కవితా వసు వివేచనం విమర్శ. కవి తానాశించిన దానిని 

ఏవిధంగా ఎంతవరకు చేరుకున్నాడన్న దానిని సమీక్షించడం [1పధానంగా 

విమర్శ చేసే వని. అంటే కవి ఆశించిన ఫలితంలో అతడి సాఫల్య వైఫల్యా 

లను బేరీజు వేయడమన్న మాట. ఈ వివేచనతో (ప్రధానవ్య కిత్వం కవిదే. 

కొలబద్ద విమర్శకుడిది. సూర్యరాయాం[ధ నిఘంటు విమర్శనంలో రామూ రి 

లోపాలు కమ్మడం గాక లోపాలు చూడడమే సరెన విమర్శ అనీ ఆదే 

విమర్శకుడి వని అనీ సిద్ధాంతీకరించారు. కవిపట్ట విమర్శకుడికి మమత 
ఉండాట్సిన పని లేదు. కవితో అతడికి తన్మయీభావం కానీ, తాదాత్మ్యంకానీ 

ఉండే పక్షంలో విమర్శకుడు తన పనిని నిర్వహించడంలో విఫలుడౌతాడు. 

కవి _ విమర్శకుడు _ సహృదయుడు (పాఠకుడు) ఆనే (త్రయంలో ముందు 
వెనుకలను మించినవాడన్న ఆహమిక విమర్శకుడికుంటుంది. (పతిభకన్నాా 

పాండిత్యం మీద ఓపాలు ఎక్కువ మోజు విమర్శకుడికుంటుంది. కావ్యంలోని 

రూపావిష్కృతిలో ఉన్న ఆంశిక విశ్లేషణ దృషై విమర్శకుడిలో చూస్తూంటాం. 

వ్యాఖ్యాత - విమర్శకులవి భిన్న దృష్టులు. ఎలాగంటే కవితో వూ చిగా 
తాదాత్మ్యం చెంది, కవి తన రచనలో ఆశించిన లశ్యాలను వెల్లడించడంలో 
తోడ్చడే వ్యకి వ్యాఖ్యాత. కవితో సమస్క-_ంధుడైె నప్పటికినీ క విపట్ల తను 

తన అభిమానాన్ని సహృదయుడికి సంక మింపచెయ్యటం వ్యాఖ్యాత ధ్యేయం. 

(పతిభ, వ్యుత్పత్తి, అభ్యాసం అనే కావ్యకరణాంగాలతో వ్యాఖ్యాత, కవికీ 
నహృదయుడికీ మధ్య సుహృద్భావపు వంతెన ఆవుతున్నా డే కాసీ కవితో 
స్పర్టించడు. (పామాణికు డైన వ్యాఖ్యాత, ఒకు. సృజనాత్మక పతిభలో తప్ప 
వ్యుత్చ తి అభ్యాసాలలో కవిని మించే ఉంటాడు. అలాటి పరిస్థితిలోనే కవికి 
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వ్యాఖ్యాత న్యాయం చెకూర్చుగలుగుతాడు. వ్యాఖ్యానం చేసేటప్పుడు వ్యాఖ్యాత 

కొలబద్ద గా కావ్యాత్మనే స్వీక రిసాడుకానీ కావ్యస్వరూపాన్ని కాదు. ఇతడు కవి 

(పతిభానిష్కరగా అందుకనే నిలుసాడు. 

వ్యాఖ్యాతలో విమర్శకుడుంటా డు. విమర్శకుడిలో వ్యాఖ్యాత ఉండవల 

సిన ఆవసరం లేదు. లోకళాస్త్రకావ్యాద్యవే్షక్షణ పరిధి వ్యాఖ్యాతకు విసృత 

మైంది. విమర్శకుడిది పృధక్ దృష్టి అయితే, వ్యాఖ్యాతది సమ్యగ్ దృష్టి. కవి 

దృష్టితో వస్తు వివేచనం విమర్శ. సహృదయుడి దృష్టితో సౌందర్య విశ్లేషణం 
వ్యాఖ్యానం. సాధారణంగా తప్పులు చూపడం విమర్శకూ, మెప్పులు చూపడం 

వ్యాఖ్యానానికీ పర్యాయపదాలు కావడం గమనార్హం. లోపాలుకూడా చూపడం 

విమర్శ. అందాలు చూపడం వ్యాఖ్యానం. |పతిభను (ప్రశ్నించడం విమర్శ. 

వ్యుత్పుతిని మెచ్చుకోవడం వ్యాఖ్యానం. 

(ప్రతిభ పాండిత్యాల సమ్యగ్ సమన్వయం ఏ వ్యాఖ్యాతలో ఉంటుందో 

అడడి నుండి ఉత్తమ వ్యాఖ్యానం ఆశించవచ్చు. విమర్శకుడిలో సాధారణంగా 

మృగ్యమయ్యే సృజనాత్మక (పతిభా, కవిలో సామాన్యంగా లోపించే శాస్త్ర 

విశ్రెషణ దృష్టీ, వ్యాఖ్యాత లో నెలకొని ఉన్నప్పుడు. కవీ సహృదయుడూ లాభం 

పొందుతారు. 

తెలుగులో వ్యాఖ్యాన సంపదాయం అన్ని 1పషకియల మాదిరిగానే 

సంస్కృతం నుండే సం|కమించింది. సంస్కృతంలో ఈ వ్యాఖ్యానానికి చాలా 

పాధాన్యం ఉంది. శృతి, స్మృతుల కాలం నుండీ ఈ పద్ధతి అనేకరూపాలతో, 

నామాలతో కొనసాగుతూ వచ్చింది. 

భారతీయ వ్యాఖ్యాన సం|పదాయంలో మొట్టమొదట వచ్చిన (ప్రక్రియ 

సూ[తము కావచ్చు. దీన్ని మన పూర్వులు పరిమితమైన అక్షరాలతో, ఆసనం 

దిగ్గమైన అర్జావబోధతో, సారవంతమై- తరచిన కొద్ది విశేషాలు స్ఫ్సురఠిస్తూ- 
అక్ష్య సమన్వయ రూపం కలదిగా భావించారు. సూత మంతా కట్టుదిట్టంగా 

కాకుండా స్థూల వ్యాఖ్యను “వృతి అన్నారు. ఈ రెంటిని గురించీ చెప్పేది 

“పద్దతి.” కూగాములు, సందర్భా సందర్భాలు; జొచిత్య అనాచిత్యాలు వి 

పెంచేది “భాష్యం _ భాష్యాసికి వివరణ పాయమెందడి కసక్స్వాక్షు* దని తర్వాతి 

దశ “టీక.” ఇక్కడొక విషయం గమనార్హం. ఇంతవరకూ వస్తుగతమైన 

భావావిష్క_రణకే (పాధాన్యం ఉండగా, అవాంతరదశ “టికీ లో ఆర్థం వెపు 

కూడా దృష్టి సారించటం చూసాం.8 

_ “టీకానిరంతర వ్యాఖ్యా” - అన్న నిర్వచనాన్ని పరిశీలిస్తే శబ్దగత మైన 

దృృష్టినుండి, అర్జగత మైన దిశగా మళ్ళిండని అనవచ్చు. అం టే తాత్పర్యం 



ద్ర్ల్రిల్లి తాపీ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 

దృష్టి నుండి (పతిపదార్థస్త్థాయికి చేరింది. దీన్నే సూక్షుతరం చేసి *'టుప్టీక' 

అన్నారు. తిరిగి విస్తరించి “పంజిక” లేదా “వంచికి అన్నారు. అంటే విపుల 

మెన వివరణమన్న అర్హంలో దీన్ని వాడారు. ఈ వివరణను కోక రూపంగా 

నిబంధించి “కారిక” అన్నారు. శ్లోకానికి వ్యాఖ్యానం ఒక దశలో వచనంగా 

మొదలయితే, మరోదశలోే వ్యాఖ్యానమే శోక రూపంగా “కారిక అయింది. 

వ్యాఖ్యానం పిండితార్ణం సూతంగా తొలిదశలో ఉండి, వ్యాఖ్యానాన్ని నసూశత్రీ 

కదించడానికి శోకరూవంలో కారికగా తర్వాత మారింది. 

దీన్నే పిశ దికరించి “వరికరశ్ఞోకం' అన్నారు. తర్వాత దశ “వారి కం. 

ఇందులో అవ్వా పి, అతివ్యాప్రి దోషాలను వరిహరించటం జరుగుతుంది. ఈ 

లక్షణాలను సవరించడమే కాకుండా మరికొంత సమాచారాన్ని చేర్చేడి 

“వివేకం.” దీని ఆనంతర దశ “వ్యాఖ్య లేదా “వ్యాఖ్యానం. 

“వరిచ్చేదః పదార్దోక్తి ర్వి|గ హోవాక్యయోజనా 

ఆకేపశ్చ సమాధానం వ్యాఖ్యానం పంచలక్షణం.”3 

_అం పే వ్యాఖ్యానంలో ఆర్భతాత్పర్యాలూ, శబ్దసంయోజనం, ఆలంకార 

వె శిష్ట్యం, జూచిత్యానౌచిత్య విచార చర్చలకు సంబంధించిన ఆఅషేప సమా 

ధానాలు, శబ్ద సాధుత్వాసాధుత్వ నిష్కుర్ష, గతార్భం కావాలన మాట. ఈ 

దృష్టితో పరిశీలిస్తే సంస్కృతంలో వ్యాఖ్యానాలు ఒక పరిణత దశకు చేరు 

కోగా, తెలుగు వ్యాఖ్యానాలు మాతం సర్వసాధారణంగా అర్హంతరంలోనే ఆగి 

పోయినట్టు కన్పిస్తాయి. సంస్కృత వ్యాఖ్యాన సంపదాయ పరిణామ 

(కమంలో ఆరాంతర దశ “టికా' రచనం. తెలుగు వ్యాఖ్యానాలు టీకారచన 

స్థాయికి మించి పురోగమించటం కనిపించదు. 

ఈ సందర్భంలో తెలుగు వ్యాఖ్యాన సం[పదాయం గూర్చి ఉమాకాన్త 

విద్యాశేఖరుల అభిప్రాయం గమనార్హం. 

“మన తెలుగు దేశమందు వాజ్ముయము సంస్కతముననుకరించి 

నట్టుగా, వ్యాఖ్యానములు సహితము సంస్కృత వ్యాఖ్యానములను అను 

కరించుచు వచ్చెను. వ్యాఖ్యానములం టే మాటలకర్ణము [(వాయుటే అయినది. 

సంస్కృత భాష వ్యవహారములో లేదు, గనుక దానిలో మాటలకు ఆర్థములు 

(వాసికొనుట కొంత వరకు ఉచితముగానే ఉన్నది. కానీ తెలుగువారికి తెలుగు 
మాటలకు ఆర్హములు (వాయడము వ్యాఖ్యాన మగునా? అని సంశయము కలు 

గక మానద, కావ్య వస్తువును పరిశీలించి జూచి త్యానౌచిత్యములు స్పష్టపరుప 

వచ్చును. అంగాంగిరసముల సందర్భములను తేటపరచవచ్చును. ఇవన్నీ 
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వ్యాఖ్యానమగును కాసీ, తెలుగు మాటలకు తెలుగర్భ ములు వాయుట ఈ కాల 

మున సహితము వ్యాఖ్యానము కానేరదని నేననుకొనెదను. అయితే తాతా 

చార్యులు గారేమిచేస్తున్నారంచటే తప్పులు (వాసి దిద్దుకొంటున్నారని మన కావ్య 

ములన్నిటిలో ఆనవసరములై న మూలగొట్టు సంన్కృత పదముల బాహుళ్యము 

చొప్పించిరి. ఆ దోషము తొలగించుటకు మాటలకు ఆర్గము చెప్పే వ్యాఖ్యలు 

ఆవసరములాయెను. ఈ అవసరమును శ్రీనివాసాచార్యులు (విష్ణుచి త్రీయ 

వ్యాఖ్యాత) మొదలైన పూర్వ వ్యాఖ్యాతలు, బహు[గంధ (పకాశకులైన శ్రీ 

వావిళ్ళ రామస్వామి కాన్ర్రిగారు, వ్యాఖ్యానమును [వాసి సంపూర్ణముగా తీర్చిరి. 

కనుక మాటలకర్థము వాసే వ్యాఖ్యానములు ఇకమనకవసరము కాదు.”10 

దీనిని బట్టి తెలుగు సాహిత్య వ్యాఖ్యాన సం|వపదాయం, టీక దశలోనే 

ఆగిందనటం స్పష్ట మేకదా. దీనికి ఉపబలకంగా రెండు మూడు ఉదాహరణలు 

పరిశీలిద్దాం. ' 

ముద్దరాజు పెదరామన రాసిన రాఘవపాండవీయ వ్యాఖ్య (15850) 

ఈ విధంగా ఉంది. భాష వ్యావహారికంలో ఉండటం విశేషం. 

జనవరుడు _ పాండురాజు; ఆది యెల్ల విని _ ఆపకారమునంతా 

విని; వర్వు _ ఒప్పుచుండగానూ; వరమనియతి . మంచి నియమాలనూ అని 

ముందటి వద్యంతో అన్వయం. ఇదేవిధంగా వారిశ్చం|దనలోపాఖ్యానం 

వ్యాఖ్య (కీ. శ. 1607 అని శ్రీ నిడుదవోలు వారు నిర్థారించారు) ఇట్లా ఉంది, 

హరిహయ - ఇం[దదుని యొక్క_; హరిహయ . మన్మథుండనేటి; నానా 

వాసములనేటి _ మకరందాలనేటి; స్పురణంబులు = రసములు, యజ్ఞాలచె త .1] 

ఇంతవరకూ మనకు లభించిన తొలి వ్యాఖ్యానా లివి. 

ఆధునిక కాలంలో వ్యాఖ్యానాలను సముద్దరించిన కి రి [బౌనుకు దక్కు. 

తుంది. చార్రెస్ ఫిలిప్ [బౌను 15117 నుండి 1055 వరకు తెలుగు సాహి 

త్యాన్ని |పాచీన తాళవ|త గంథ పరిష్కరణ రూపంగా ఉద్దరించి, (పామా 

ణీక (పతులు వండితులచేత రాయించి పెట్టాడు. సాహిత్యవిషయంలో ఆప్పులుగా, 

ఆ(శితులుగా ఈయన దగ్గర వఠ్యం అద్వైత పర|బహ్మకశాశ్ర్రి, జూలూరి 

ఆప్పయ్య పంతులు, ములుపాక బుచ్చన్నశాన్రై మొదలైన పండితులుండేవారు. 

బాను, జూలూరి ఆప్పయ్య పంచులుచేత మనుచరిత్ర, వసుచరిత, తారాశకాంక 

విజయము, కళావూర్ణోదయం, విజయవిలాసం మొదలైన _(పబంధాలకు వ్యాఖ్యా 

నాలు రాయించాడు. అవన్నీ వ్యావహారికంలోనే ఉన్నాయి. జూలూరి అప్పయ్య 

మనుచర్మిత వ్యాఖ్య ఇలా ఉంది. 
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నాలుగు - నాలుగైగటువంటి; మోములనే - ముఖములయందున్నూ; 

నిగమ _ వేదముల యొుక్క._; నాదములు _ ధ్వనులు; ఉప్పతిలన్ జ్జ పుట్టుళూ 

ఉండగా; |పచండ వాతూలహతిన్ _ (పచండ _ మిక్కిలి వడికలిగినటువంటి , 

వాతూల _ వాయువుల యొక్క, హతిన్ _ తాకుడుచేత; జనించు - పుట్టుతు 

న్నటువంటి; రొదతోడి _ ఘోషముతో గూడిన........ 

దీన్ని బటి ఆధునిక కాలంలో కూడా పుటైన వ్యాఖ్యానాలూ టీకనే (ప్రధానంగా 

చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. 

మనుచరితకు వ్యాఖ్య (వాసిన శిష్లు కృష్ణమూర్తి, మహాభారత 

కకూపంకష వ్యాఖ్యానం రచించిన భారతం అక్షీ్యీపతీ _ (వతిపవార్హ తాత్పర్యా 

లనే తమ వ్యాఖ్యానాల్లో (పధానాంశంగా చేసుకోవడం చూడచ్చు (గద్య చింతా 

మణి, రామ్మూర్తి సప్తతి జన్మదిన మభినందన |[పచురణ 1983). 

కీ. శ. 1889 వ సంవత్సరంలో శైవసిద్దాంత ము దొక్షరశాలలో 

“వూర్వాక వికృత వ్యాఖ్యాద్వయానుపారంబుగ రచియింపబడిన |పతివదటీకా 

రూపంబగు వ్యాఖ్యానంబు తోడ పండితులచే బరిష్కురింపబడి ముదింపించి 

పక టింప బడిన వసుచర్శిత వ్యాఖ్య ఈ విధంగా ఉంది. 

అన్న గరి నాట్యశాలల 

జెన్నగుమురజముల రవళిచే నటియించున్ 

గన్నియల కన్న మున్నుగ 
బన్నగభు క్షతులు దృష్టిపాతములిపచుక్ (1 _ 103) 

అన్నగరిన్ _ ఆ ఆధిషానపుర సంబంధువై న; నాట్యళశాతల _ నాటక 

శాలల యందు; చెన్నగు .- ఒప్పిదమగుచున్న; మురజముంరవ?రేన్ _ మృదం 

గములయొక్క_ నాదముల చేతనూ; కన్నియలకన్న మున్నుగన్ _ నాట్యము 

చేయవలసిన కన్నె వడుచులకంటె ముందుగానే; వన్నగభు కతులు - పన్నగ 

భుక్ . నెమలుల యొక్క, తతులు - వరుసలు; దృషిపాతములగుచున్ 

దర్శనయోగ్యములగుచును, దృషప్పిసదృశములై న చివ్నాములతోగూడిన ఈకలు 
గల వౌచునని అర్ధద్వయము; నటియించున్ _ నాట్యము చేయును. నెమలి 

యీకల మీద గన్నులు వంటి పొడలు కలిగి ఉండుట పకటము. మృదంగ 

ధ్యనియందు మేఘధ్వని (భాంతి జనియించి నెమళ్ళు నటియి ంచి నవని 

భావము .12 

ఈ వ్యాఖ్యాన రచయిత, ఇడ్డరు వూర్వ వ్యాఖ్యాతల సరశినిబట్రి రాశా 
నన్నాడు తప్ప వారి పేర్లు కాసీ, ప్రబంధాలు కానీ చెప్పలేదు. బహుకా.అతడు. 



జన పృదయోల్త్లాసం రతిని 

చూసిన వ్యాఖ్యానాలు వసుచర్మితకు ఇద్దరు రాసిన వ్యాఖ్యానాలు కావచ్చు. ఈ 

వ్యాఖ్యాత తనపేరు కూడా (సకటించలేదు. 

దీన్ని బటి 1550 నుండి 1889 వరకూ, అంటే సుమారు మూడువందల 

యాభై సంవత్సరాల వ్యాఖ్యాన సంప్రదాయం కేవలం (ప్రతివదార్థ టీకా 

సహితంగానే సాగిందని చెప్పవచ్చు. 

కానీ ఇరవయ్యో శతాబ్దం ఆరంభంనుండి ఈ ధోరణి మారింది. విపుల 

వ్యాఖ్యల పద్ధతి వస్తూనే, భాషాపరంగా (పౌఢ [గాంథికంలోనే వ్యాఖ్యానాలు 

సహితం ఉండాలన్న వాదమూ [పబలింది. 

ఈ సం|పదాయ పథ్యపవ రకులు వేదం వెంకటరాయశాన్తి. అభినవ 

మల్చినా ధులన్న (పశ స్తినీ పొందారు. 1918 లో శ్రీనాధుడి శృంగార నైషధా 

నికి *సర్వంకషి పేరుతోనూ, 18256 లో ఆముక్త మాల్యదకు “సంజీవని” 
పేరుతోనూ వ్యాఖ్యానాలు వెలువరించారు. ఈ నూతన సంప్రదాయంలో 

మొదటిసారి వ్యాఖ్యానం వెలయించిన వేదం వెంకటరాయశాన్త్ర శబ్దార్భ స్వరూప 

నిర్హయాన్నీ, |ప్రతివదార్థ (పకటీకరణనూ, భాషాఖేషజంలో గిడుగు వారు 
తీవంగా అధిశేపించారు. వేదంవారి ఈ తబ్బిబ్బులకు కారణం [గాంథిక 

భాష మీద మోజూ, ప్రాచీన కావ్య పరిష్క.రణంలో లక్షణ (గంథాల |పమా 

కాలను మేరమీరకూడదనుకునే దురదృృష్టకరమెన అభినివేశం, కారణాలు 

కావచ్చు, కానీ ఈ ధోరణి కూడా వేదం వారిలో “సంజీవనిి వ్యాఖ్య సంద 

ర్భంలో సడలింది. దీనికి కారణం ఆప్పటికి బలం పుంజుకున్న గిడుగువారి 

వ్యావహారిక భాషా వాద బలిమి అయి ఉండవచ్చు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయ 

మేమంటే అనంతరకాలంలో వ్యావహారిక భాషా వాదాన్ని సర్వాత్మనా సమ 

ర్థించిన గావ పండితులు పంచాగ్నుల ఆదినారాయణకశాన్ర్రి; ఒకటి ధర్మ 

శాస్త్ర్రమూ, ఒకటి కామ కానస్త్రమూ ఆన్న భావంతో కాబోలు గౌతమ ధర్మ 

శాస్రా9నికీ, వాత్స్యాయన కామశాస్తా౦9నికీ సరళమే అయినా గాంధికాన్నే ఆశ 

యించారు. ఇంచుమించుగా ఈశతాబ్దం పూర్వార్థ్ణంవరకూ వ్యాఖ్యానాల ధోరణి 

వేదంవారి బాణీలోనే సాగింది. దీనికి ఒకటీ ఆరా అపవాదాలుండవచ్చు. 

తెలుగు సాహిత్యంలో శ్రీ కృష్ణదేవరాయల యుగం గడిచిపోయిన 
తర్వాత, ఆ |పబంధ ధోరణిని కూడా మరిపించగల స్వోపజ్ఞత చాలాకాలం 

దాకా తలె తలేదు. ఒక్కు_ పింగళి సూరన్నను మినహాయి'స్తై మరో నూరేళ్ళ 

దాకా మహా *శపతిభావంతుడై న కవి కూడా కనపడడనే చెప్పవచ్చు. తెలుగు 

సాహిత్యంలో ప్రబంధ ధోరణి ఒక మిరుమిట్లు గొలిపే నవ్యతను తీసుకుని 
వచ్చింది. ఆ తర్వాత నూరూ నూటయాఖై 'సంవత్సరాలదాకా అంక మౌలిక 
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(పతిభ చూపగల కవులు “లేనందువల్ల పిలవసుచర్మితలతోనే కవులు త్య ప్రి 

పడాల్సి వచ్చింది. బహుశా యక్షగాన సాహిత్యం _ విరళంగా వచన రచనా, 

కాలూనడానికి [పబంధ రచనను మించిన ఉ పజ్ఞాన్విత మైన కావ్యరచనా విదగ్గ 

తను |పదర్శించగల కవి చేమకూర వెంకన్న - రఘునాధ నాయకుని ఆస్థా 

నంలో విలసిల్లేటంత వరకూ మరొక రెవరూ లేకపోవడమే కావచ్చు. ఇతనిలో 

కావ్యకవుల _పతిభా, [పబంధకవుల వర్ణనా, పురాణకవుల లలిత వద గుంఫ 

నమూ ముప్పిరిగొన్నాయి. అందువల్లనే తెలుగు సాహిత్యంలో అనితరసాధ్య 

మైన నవీన ధోరణిని కావ్యరచనలో ఆతడు (పవేశపెట్టగలిగాడు. 
ఆల్లసాని పెద్దన్నకు శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆలంబనం లాగా, చేమకూర 

వెంకటక వికి రఘునాధ నాయకుని ఆస్టానం శోభించింది. రఘునాధుని వంటి 

వర గల్లు దొరికినప్పుడే; విజయవిలాసం వంటి చొక్కుపు బంగారం పరిక్ష 

కాగుతుంది. ఆమాట చేమకూర కవే చెప్పాడు. “ఎందును విద్యలే ఎరుగ” 
(అవ. రిల) 

అల్లసాని పెద్దన్న తర్వాత తెలుగు సాహిత్యంలో న్యాయానికి కవితా 

యుగ క ర్భాత్యం ఇతనికే దక్కాలి. కేవలం మూడాశ్వాసాలు, సుమారు 700 
గద్యపద్యాలతో లఘు కావ్యాన్నే రచించినప్పటికి, ఏగతి రచియించిరేని సమ 

కాలపువారలు మెచ్చరేగదా ఆని బాధపడ్డ చేమకూర కవి అభి పాయానికి; అప 

వాదంగా ఆటు కావేరీ నుండి యిటు కృష్ణాతీరం వరకూ _ (వతి పద్య రసో 

దంచితమైన కవితాపతిభ ఆయన జీవితకాలంలోనే వాసించింది. అప్పకవి వంటి 
శుద్దభాందసుడూ, లాశతణికుడూ కూడా విజయవిలాస మాధుర్యానికి ఆకర్షితు డై 

ఇందులోని వద్యాలు తన ఆప్పకవీయంలో ఉదాహరించాడు. పరిశోధకులూ, 

విమర్శకులూ భావిసున్నట్టు రఘునాధనా యకుని ఆస్థానంలో ఆయన విజయ 

సూచకంగా నిర్మిత మెన విజయ భవనంలో విజయవిలాస కృత్య వతరణోత్సవం 

1616 |పాంతంలోనే సంభవించి ఉన్నప్పటికీ, 40 సంవత్సరాల కాలావధిలోనే 
లక్షణ (గంథంలో (1656) చోటు చేసుకోడం _ ఆ కావ్య వై శిష్టానికి 

తార్కాణం. 

19 వ శతాబ్దంలో టౌన్ కూడా విజయవిలాస పబంధానికి ఆకర్షితు 

డయ్యాడు, కనుకనే పండితుల చేత దానికి శుద్ద (పతి రాయించి భదవరిచాడు., 

తెలుగులో ముదణ ఆరంభమై ఒక స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత తొలి ప్రచు 

రణల్లోనే విజయవిలాసం చోటు చేనుకోడం కూడా దీని పళ స్తిని వెల్టడిస్తుంది. 
మొట్టమొదటగా 1356 తో విజయవిలాసం ముదిత మెంది. ముఖప[తంలో ఈ 

కృతి పాశస్యాన్ని ఇలా వివరించారు. 
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“యతిపద్యరసాస స్పదంబుగా రచియింవబడి, సుభ దాపరిణయంబను 
నామంబుచే (పేసిద్ది నొంది శ్రీ శ్రీకృష్ణ చరితాది విశిష్టంబగుటంజేసి వఠనాదిజనిత 
పరమానందంబై విలసిల్లుచున్న వజయవిలాసము.! , మా॥ వెంక టకృష్ణమా 

చార్యులవారిచే లేఖక (పమాదజనిత కవరాహాత్యం అననన కవుంరంద బా 
అచ్చు వేయించి [(బకటింపబడియె”, ఈ మ్ముదణలో కేవలం మూలం మాత మే 
ఉంది. 

నాటి సాహిత్యపరులందర్నీ విజయవిలాసం బాగా ఆకర్షించింది అనడా 
నికి నిదర్శనాలున్నాయి. సాధారణంగా కావ్యాల తొలి ముద్రణల్లో ఉంటా 

యంటూ, గిడుగు రామ్మూ రి వంతులు తీవంగా ఆభిశంసించిన పరిష్య్భత 

దుష్కృతి ఈ (ప్రచురణలో ఇంకా చోటు చేసుకోలేదు. చిన్నయసూరి బాల 
వ్యాకరణం 15558 లో వెలువడింతర్వాత తాళపవ్యతపతులనుండి ము[దణ 
(పతులను తయారు చేసిన పండితులందరూ గిడుగువారు బాధపడ్డ కూటకర 
కణానికి పాల్పడ్డారు. బాలవ్యాకరణ సూ(తాలకు సరిపడే విధంగా ఆయా పూర్వా 
కావ్యాలను అంగ విచ్చేదం చేసి అంటే మార్చి అచ్చువేసేవారు. దీన్ని' నిరూ 
పించడానికే కాబోలు మా॥ వెంకటకృష్టమాచార్యులు (ప్రకటించిన (పతిని 
గిడుగువారు భద వరిచారు. తాళపత లేఖల సం,పదాయాన్ని, శబ్రస్యరూపాన్ని, 
గుర్తించే పర్మిశమలో సాక్ష్యంగా ఈ |పతిలో రామ్మూ రి అక్కడక్కడా కొన్ని 
వ్యాఖ్యలూ సూచనలూ రాసుకున్నారు.13 

విజయవిలాసం అచ్చయిన కొద్దికాలానికే తెలుగునాట ప్రచారాన్ని 
పొంది వీరేశలింగం లాంటి వారినే ఆకర్షించింది. ఏరేశరింగం తొలిరచనల్లో 
ఒక పైన రసికజన మనోరంజనం (1869) మీద విజయవిలాసం రచనారీతి 
స్పష్టంగా ముదవేసింది. వసువుకూడా చేమకూర వానిడే, ఆర్హునుడు - చ్మితాం 
గదల పరిణయ గాధనే స్వీకరించి అచ్చు తెలుగు కావ్యంగా మలిచారు, 

ఆందినంత వరకూ ఎతు బడిలోనూ వర్ణనల్లోనూ, పదాల విరుపుల్లోనూ విజయ 

విలాసక ర్త కనిపిస్తుంటాడు. అప్పటికి ఏరేశలింగం వయస్సు సుమారు 20 ఏళ్ళు. 

అంతేకాక 1872 వ సంవత్సరంలో వీరేశలింగం రచించిన శుద్దాం ధో తరరామా 

యణంలో వ్యాకరణ విరుద్ద పయోగాన్ని, గుంటూరు ఆంగ్లో వర్నాక్యులర్ 

సూలు తెలుగు పండితులొకరు ఆశేపించగా; పురుషార్థ పదాయని ఆనే ఆనాటి 

(వసిద్ద సాహిత్యపక్రికలో చేమకూరక విని తనకుసాక్ష్యంగా తెచ్చుకున్నారు.దీన్ని 
బట్టి కవితాచమత్కారంవిషయమేకాక, భాషాపరంగాకూడా ఆనాటి సాహిత్య 

పరుల్లో చేమకూర వాని సాహిత్య పామాణిక త్వానికి భంజకంలేదని తెలుస్తూంది, 
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కానీ, మరో పుష్కరం గడిచేటప్పటికి బహుజనపల్లి వారు శబ్బరత్నాకరంలో- 

కవుల తారతమ్య నిర్ణయం చేస్తూ నాలుగో(శేణిలో చేమకూర  వెంకటకవిని 

చేర్చడంలో ఏదో గూఢార్థం ఉండి ఉంటుంది (1885). 

“పింగళి సూరనార్యుని (పభావతీపద్యుమ్న మునకు తర్వాత విజయ 

విలాసమే సర్వవిధములచేతను తెలుగులో శ్లాఘ్యకావ్యముగనున్నది. జాతీయాది 

చమత్క్బ్బతిని బుట్టి విజయవిలాస మే శ్లాఘ్యకర మైనదని అనేకులభి పాయపడు 

చున్నారు”, తెలుగులో కవుల చరి|తను శాస్త్రీయ [పామాణిక దృష్టితోనూ, 

(పతిభావంతంగానూ కూర్చిన వీరేశలింగమే చేమకూర |పబంధానికి ఇలాటి 

తీర్పునిచ్చారు (1888 - 1899). కానీ బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు 

మాతం ఏరేశలింగం |పసావించిన అనేకుల్లో కూడా చేర్చకహోవటం 

విచారకరం. 

(బౌను పుణ్యమా ఆని, బహుపాఠాంతర పరిష్కృుత పత్యంతర శోధిత 

(పతి సిద్దమె ఉన్నప్పుటికి 1856 దాకా విజయవిలాసం ముదణకు నోచు 

కోలేదు. అప్పటికే సాహిత్యలోకంలో గొప్ప (పసిద్ధిని గాంది ఉన్నందువల్ల 

తొలిముుదణ పొందిన నాటినుండీ విపణిలో గుజిలీ (పతులనేకం వెలువడుతూ 

వచ్చాయి. పదునాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఇదేపేరుతో యక్షగానంగా అమనవచెర్ద 

కోదండరామయ్య చేత రూపొంది ముదిత మైంది (1810), దీనివల్ల పండి 

తుల మెప్పేగాక సామాన్యవజానీకం కూడా దీన్ని బాగా ఆదరించినటు 

కనిపిస్తుంది. 

ఈ విధంగా పాఠకలోకం మెప్పు సంపాదెంచి నందువల్ల పుస్తకవికేతలు, 

ముడాపకులు త్వరిత గతిలో అచ్చా త్తించడమే చూసుకున్నారు కానీ తదితర 

మైన సాహిత్యవర మైన గద్ద చూపించలేదు. అంటే నిరుష పాఠనిర్ణయంగా నీ, 

గణయతిపాసల భంగంకాసీ గమనించలేదు. ఇదే పరిస్థితి 19వ శతాబ్దం 

చివరి వరకూ కొనసాగింది. ఈ విషయమే కొచ్చెర్లకోట రామచంద వెంకట 

కృష్ణారావు; అనేక పండితుల సహాయంతో (పచురించినట్లు గా పేర్కాన్న 

విజయవిలాసం విజ్ఞాపనం (1901లో రాశారు. కాబటి మొదటిసారి ముదిత 

మైన 1856 నుండీ తాపీవారం హృదయోల్హాసన వ్యాఖ్యానం వెలువడిన 196 గ్ర 
వరకు, నూట పన్నెండు సంవత్సరాల్లో కవులూ, పండితులూ, వరిష్క_రలూ; 

వ్యాఖ్యాతలూ; విజయవిలాసం ము[దోణ, |పకటనల విషయంలో చేసిన కృషిని 

ఇలా కోడీకరించవచ్చు. 
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1. మాడభూషి వంకటకృష్ణమాచార్వ్యులు 155% కేవలం మూలం. 

౨. వేదం వెంకటరాయశాన్ర్రి 1901 కేవలం మూలం. 

త్రి కొచ్చెర్లకోట రామచం[ద 

వెంకట కృష్ణారావు 1001 లఅలఘుటీక పాఠాంతర 

సహితం. 

4. నోరి గురులింగళాన్త్రి 1906 (పతిపదటీకాతా త్పర్య 

_ సహితం. 

ర్. వావిళ్ల రామస్వామి శాస్తుర్లు 1909 కేవలం మూలం. వీళ్లు 

ఆనేక పర్యాయాలు మూలాన్ని 

మాత మే (పకటించారు. 

6. వేదం వెంకటరాయకశాన్ర్రి 1912 పాఠనిర్ణయ వ్యాఖ్యా 

రచనాది సహితం 

7. బులును వెంకటరమణయ్య 1952 ముకుర' వ్యాఖ్యాన 

సహితం. 

8. విద్వాన్ విశ్వం (ఆంధృ్యపదేశ్ 

సాహిత్య ఆకాడమి) 1966 కేవలం మూలం. 

సంపాదకుల పీఠిక. 

౮. తాపీ ధర్మారావు 1968 హృదయోల్లాస వ్యాఖ్య. 

10. విశ్వనాధ సత్యనారాయణ 

(ఎమెస్కో) 1971 సంపాదకుల పీఠిక 

1i. అక్కిరాజు రమాపతిరావు 

కాకతీ వబ్దికేషన్స్) 198. సంపాదకుల పీరిక. 
ఈ మధ్యలో అనేక [ప్రచురణ సంస్థలు విజయవిలాసం మూలాన్ని అనేక 

సార్లు [పచురించా ము. 
కవి పండిత పరిష్కరణ సహితంగా వెలువడ్డ సె ముుదణల్లో (వత్యేకత 

లను కుప్తంగా చూద్దాం. 

మాడభూషి వెంకటకృష్ణ మా చార్యులు : 

విజయవిలాసాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా (18556) ముదించిన ఖ్యాతి 
వీరిది. కేవలం మూలాన్నే ము[దించారు. పురు (టౌను దొర పండితులని 

ధర్మాకావుగారు తమ హృదయోల్హాస వ్యాఖ్యలో పేర్కొన్నారు. [గంధమంతా 

తొలినాళ్ళ తెలుగు ముదణల ననుసరించి ఒకే వంక్తిగా అచ్చువేళారు. వలపల 

గిలక ఉపయోగించారు. వీరేశలింగం తన కవుల చరిత ద్వితీయ భాగంలో 

చేమకూర వెంకటకవిని గురించి రాశారు. వీరికాధార (పతి మాడభూషి 
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వారిదే. వీరేశలింగం కవుల చరిత వచ్చిన తర్వాత అచ్చయిన విజయ 

విలాసం (పతుల్లోని కొన్ని పాఠాంతరాలు మాడభూషివారి |పతిలో లేవు. 

వేదం వెంక టరాయ కాన్త్రి : 

పీరు కేవలం మూలం మాతమే సంస్కరించి 1901లో వైజయస్తీ 

మృుదాక్షరళాలలో |పకటించారు.14 

కొచ్చెర్గకోట రామచంద వెంకటకృష్టారావు న 

ఇన్ని విధాలుగా పాఠకుల [ప్రశంసలు పొందిన విజయవిలాసానికి శుద్ద 

పాఠ నిర్ణయంతో కూడిన (వతిలేదని గుర్తించి, ఆకాలపు స్నుపసిద్ద పండితులు 

బయ్యపునేని వెంకటజోగయ్య, వడ్డాది సుబ్బారాయుడు, దాసు శ్రీరాములు, 

కొత్త పల్లి పద్మనాభకాన్ర్రి, పాడి వెంకటస్వామి మొదలైనవారి సాయంతో 

1901 లో ఒక పచురణ తెచ్చారు. వారే చెప్పినట్లు “లఘముటిక శతఘంట కవు 

లును బండితులును నా మితులును నగు దివాకర్ణ తిరపతిశా స్ర్రిగారి సాహాయ్య 

ముని నిర్వహించారు. వీరికి మాడభూషి వారి (పతే ఆధార (పతి కావచ్చు. 

నోరి గురులింగళాన్తి ; 

వతి పద టీకా తాత్పర్య సహితంగా వెలువడ్డ మొదటి ముద్రణం ఇది 

(1906). బరూరు త్యాగరాయశాస్తుర్ణవారి గీర్వాణ భాషా ముదాక్షరశాల 

మృ్మదానసులో ముదితమైంది. పాఠ నిర్ణయం చేసినట్టు కనపడదు. భాష సర 
ఇంగా ఉంది. జాతివారాచమత్కారాదుల వివరణం జోలికి పోకుండా 

ఉండడం చూ సే, గురులింగళాన్త్రికి సామాన్య పాఠకుడే దృష్టిలో ఉన్నాడని 

పిస్తుంది. 

వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్తుర్చు : 

1909 తో మూలం వరకూ విజయవిలాసాన్ని (పచురించారు. వీరి 
పీరికనుబ ట్రై వేదంవారు అంతకు వూర్యం |పచురించిన 1901 శుద్ద వలే 

ఆధారమని తెలుస్తూంది.!5 దీని (వపచురణకు పరోక్షంగా వేదంవారూ 

(పోత్సాహవపరిచారు. 

వేదం వెంకటరాయకాన్త్రి : 

విజయవిలాసాన్ని ఎల్లవారిక సుబోధం కావాలని పాఠ నిర్ణయాలతో 

స్వల్ప వ్యాఖ్యతో మొదటిసారి వెలువరించారు (1912). “ఆటనట లఅక్షణోల్లం 
ఘనము కావించినను ఇతడు కవనమందు కడుం గడుసువాడన్న ” విన్నపం 

లోని వేదంవారి దృష్టిని చూస్తే వారి లాక్షణిక వ్యాఖ్యాన దృక్పథం కనిపి 
సుంది. ఇదే తరవాత వారు రాసిన ఇతర |పబంధాల వ్యాఖ్యల రచనలోనూ 

చోటు చేసుకుంది, 
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బులుసు వెంకటరమణయ్య : 

వీర ముకుర వాఖ్యానం వెలువడేనాటికి (19852) విజయవిలాసం అనేక 

మార్దు ఆచ్చవటమేకాక పాఠ నిర్ణయాల గురించీ, (పతిపద్య రసోదంచిత చమ 

త్కారాల గూర్చీ ఆనాటి స్నుపసిద్ద సాహితీపరులందరూ చర్చలు చేశారు, 

అవన్నీ పుతికాముఖంగా వెలువడ్డాయి. కనుక పార నిర్ణయంలోనూ, 

వ్యాఖ్యాన రచనంలోనూ కొంత సౌలభ్యాన్ని అవి బులుసువారికి చేకూర్చి ఉండ 

వచ్చు. ఆచంట సాంఖ్యాయన శర్మ,|తిపురాన నూర్య[ప సాదరాయ కవి, చెళ్ళ 

పిళ్ళవారు, కాశీ కృష్ణాచార్యులు, వేటూరి పభాకరశాస్ర్రి, దీపాల పిచ్చయకశాన్ర్రి 

మొదలై న హేమాహేమీలు విజయవిలాస కవన చాతుర్యంలోని అందచందా 

లను విశేషంగా చర్చించారు. 

విద్వాన్ విశ్వం : 

ఆం|ధ|పదేక్ సాహిత్య అకాడమీవారి పుస్తకాల పచురణంలో భాగంగా 

1966 లో కేవలం మూలంతో ఒక |పచురణ వచ్చింది. దానికి సంపాద 

కులుగా విద్వాన్ విశ్వం చక్క-_ని పీఠిక రాశాడు. వీరు [పధానంగా బులుసు 

వారి (గంధాన్నే ఆధారంగా స్వీకరించినట్లు పీఠకతో రాళారు. అప్పటికే అన్ని 

నిర్ణయాలూ స్థిరపడ్డాయి, సాహితీలోకం సుమారు నాలుగు దకాబ్దాలుగా 

ధర్మారావు నోట వింటున్న విజయవిలాసం అందాల హృద యోల్హాస వ్యాఖ్య 

కోసం ఎదురు చూసోంది. 

“వాజ్ని యమ రూఢిసీయంత వాడికేడి” - అసి “క్షితిలో సీ మార్గమెవరి 

కిన్ రాదు నుమా” _ అనీ కృతివతిచెతా; “ఈ చేమకూర, చక్కెరమడిలో 

అమృతము పారించి పెంచినదిగాని, మటిలో సిరు పారించి “పెంచినది గాదు. 

ఇందు వూమొగ్గలు బోత తామే విడుశైషలును, దాశజపాకంబన నోరూర రన 

మొలుు. రచ నలునూంు విసిగింపని వర్షనలున్నూ, బరువులూ నెరువులుం 

గాని కబ్బంపు దొడవులునూ 15 కల మధుర 1వబంధమంటూ ఈ శ తాద్దిలోని 

పండితులచేతా [పశంస పొందిన ఈ విజయవిలాసం చదివి చదివి చవులు పుట్ట 

నుడివెదనంటూ హృదయోల్తాస వ్యాఖ్యానానికి ధర్మారావు పూనుకోవాల్సి 

వచ్చింది. చిన్నతనానే దీనిమీద మనసు పోవడం, కవిపండిత మిత్ర సమా 

గమాల్లోనూ, సారస్వత గోష్టులోనూ; విజయవిలాస రచనా చమత్కారాలకు 

సంబంధించి కన్నవి, విన్నవీ అరకుడుపుగా తనకు చాలా అసంతృప్తిని కలి 

గినూండటంతో_తామూ [పాస్తావికంగా కొన్ని నిగ్గులు బయట పెట్టారు. దాంతో 

శసమకూర హృదయావిష్కరణకు తగినవాడివి సీపతన్ రసజ్ఞుల, సహృదయుల 
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(పోత్సాహం ఎక్కువైంది. పీఠికలో వారె చెప్పినట్టు రస|గహణాన్నే |పధా 

నంగా దృష్టిలో "పెట్టుకుని వ్యాఖ్యానానికి దిగారు. చేమకూర వెంకటకవి విజయ 

విలాస కావ్యరచనలో ““పదప్రయోగం మొదలు - రసపోషణ వరకూ అన్ని 

విషయాల్లోనూ స్యృ్యతం్యత విధానం అవలంబించటానికి పయత్నం చేశాడు” 

ఆన్న విషయాన్ని సిద్దాంతీకరించటాని కే ధర్మా రావు గారివ్యాఖ్యానాన్ని చేపట్టారు. 

అంతేకాదు వ్యాఖ్యానం విషయంలో ఇదే యోగ్యతాపతం వ్యాఖ్యాతకు కూడా 

వ ర్రిస్తుంది. 

“కవిని గురించి బాగా తెలియకపోతే ఆతని రచనలను చక్కగా అవ 

గాహన చేసుకోలేం” (హృయోదల్హాసం పీరిక. పేజి 22) అనే ఈ ఆభి పాయం 

చేమకూర కవితా[పాశ స్య నిరూపణంలో ధర్మారావు పట్టుకున్న జీవనాడి. ఈ 

దృష్టితో వెంకటకవి పదమెతినప్పుడు, ఆధరస్పందనం కావించినప్పుడూ; 

అడుగడుగునా అతడి పోకడలను ఈ వ్యాఖ్యాత బాగా ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. 

కవి స్థానాన్ని ముందుగా నిర్ధరస్తేకానీ, కవిత్వ విశిష్టతను అంచనా కట్టలేమన్న 

నిర్ణయం వల్లనే, తాపీ మంచి వ్యాఖ్యానం మనక ౦దించ గలిగాడు. 

ఆనాటికి ఆరు వందల సంవత్సరాలుగా సాగుతున్న సాహిత్యపదంలో 

వెంకటకవి స్థానాన్ని నిర్దిష్టంగా ఆంచనా వేయగలిగాడు వ్యాఖ్యాత. అప్పటికి 

సుపరిష్కృృత మైన [ప్రబంధ సంవదాయాన్ని మలుపు తిప్పి, కొతబాట చూపి 

నన్నయ తర్వాత తిక్కనలా, పెద్దన తర్వాత తానే మజిలీ అయినాడు. ఈ 

సందర్భంలో, నన్నయ తిక్కనల తారతమ్య స్థాన నిరూపణం చెస్తున్న 

వేటూరి |పభాకరశాన్త్రి అంచనా - |[పబంధానంతర యుగానికి వ రిస్తుంది. 

“తిక్క_న, నన్నయ సంపదాయంవాడే కానీ భాషలో భావములో నత్యధిక 

ముగా దెశితనము జొప్పించినాడు. పలుకు పలుకు (ప్రయోజనము కలదగునట్టు, 

కూర్పున మర్మముండునట్టు లోతులోతుగా యోచించిన గాని యర్శము కానట్టు 

క ల్పనాచమత్కృతితో నీతడు పద్యరచన చేయును.””17” ఈ ఆభి|పాయాన్ని 

అల్లసాని, చేమకూరలకు |కమంగా ఆన్వయించవచ్చు. అంటే ఆశు, మధుర, 

చిత, విస్తర కవితలలో; చిత విస్తర సమ్మేళనం _ మార్గ దేశి మేళవింపు. 

చేమకూరవాని పాకం రుచిని పెంచింది. దీన్ని ధర్మారావు చక్కగా గుర్తించి 
ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని సంతరించాడు. 

వ్యాఖ్యాన రచనను చేపపే ముందు _ వెంకటకవి కవిత్మాపాగల్భ్యాన్ని 

సరిగ్గా లోకం గుర్తించలేదన్న తపనతో అవృటివరకూ వచ్చిన న్యాఖ్యానాలన్నీ 

కుణ్బంగా అవలోడనం చేసి ప్రఛానంగా జూలూరి అప్పయ్య, వేదం వెంకట 

రాయ శాశ్ర్రీ; హృద యోల్లాస ముదణ కాలానికి వచ్చిన బులుసువారి ముకుర 
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వ్యాఖ్యలను ధర్మారావు ముందుంచుకున్నారు. వీరెవ్వరూ చూపని విశేషాల 

మీదా, ఆంద చందాల మీదా, ఆర్థవివరణల మీదా, దృష్టిని కేం|దీకరించారు. 

అలాటి పట్టులలోనే కవిహృదయస్థం కావచ్చనుకున్న పాఠనిర్ణయం కోసం 

పరిశమించారు. 

(వతిపదరసానస్పదంగా తాను |పకటించానని చేమకూర ఆత్మవిక్వానంతో 

చెప్పుకున్న జాతి, వార్తా, చమత్కార, అర్థ గౌరవాలను ధర్మారావు ఈ 

విధంగా సమర్ధించారు. 

[వధమాశ్వాసంలో 197 వ పద్యాన్ని పరిశీలిద్దాం. 

కన్నె నగుమోము తోడన్ 
బున్నమ చందురుని సాటి బోలుపవచ్చున్ 

నెన్ను దురుతోడ మార్కొాని 

మున్నందరు జూడ రేక మోవకయున్నన్, 

ఇందులో ఉన్న 'రేకమోవకయున్నన్* _ అన్న పదబంధానికి పూర్వువ్యాఖ్యాత 

లందరూ సరైన _ అర్జం చెప్పటంలో విఫలమయ్యారు. దీన్ని _పసావిస్తూ 

ఈ పద్యం “పండితులను వరిష్క_రలను వ్యాఖ్యాతలనూ మూడు వందల 

సంవత్సరాలకు “పెగా చిక్కులపాలు చేసింది. జూలూరివారు, నోరివారు, 

వేదంవారుు బులుసువారు అసంత్ప పికరమైన (ఆసందర్భు మైన అని అనవచ్చు 

నేమో) ఆరాలు చెప్పి తప్పించుకోవాల్సివచ్చింది.” _ అని తాపీవారనడం 
ఆవినయ |పకటనం కాదు. జూలూరి అప్పయ్య “రేక యనగా జాబు, కమ్మ, 

ఆది మోసే పనికి యేర్పడ కపోయినట్టయితేనూ; అనగా ఈచిన్నదాని నొసటితో 

[వతిఘటించి సమానం కాలేక ఓడి జాబులు మోసే హర్కారావాడైనాడని” _ 

ఆన్నారు. శబ్దరత్నాకరకారుడు కూడా రేకకు జాబు అన్న అర్థ మిచ్చి 

విజయవిలాసంలోని ఈ పద్యాన్నే (పయోగంగా చూపించాడు. వేదంవారుకూడా 

ఈః అడుగుజాడ ల్లోనే తప్పటడుగులు వేస్తూ “అందరు జూడన్ _ ఎల్లవారి 

యెదుట (అనగా బట్టబయలైన అవమానమునకు బాలై) రకమోవకయున్నన్ . 
జాబు మోయు వనిని (తపాలా నౌకరిని చేయకున్న యెడల” అని వ్యాఖ్యా 

నించారు. ఈ విధమైన వ్యాఖ్యానాలు కవి హృదయాన్ని సమర్హ౦గా ఆవిష... 

రించకపోవడ మెకాక, పాఠకుల్ని అయోమయం పాలు చేస్తాయి. ఈ ధోరణి 

వ్యాఖ్యానాల్లోని ఆనౌచిత్యాన్ని ధర్మారావు తమ వ్యాఖ్యలో ఎలా పరిహరించారో, 

కొచిత్యాన్ని ఎలా ఆహరించారో చూద్దాం. 

విజయవిలానంలోనే పకరణాంతంలో ఇదే ప్రయోగం “ఒకి ం౦చుక 

రేకమోవని నాయురనలంబున నీ కుచకుంకుమ రేఖలంటించి సీవారికి నూడు 
ళు 



ర్ తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

దీర్చితివి* _ అని అర్జునుడు సుభద్రతో అంటాడు. (ఆ. వ వ, 159). 

ఆలాగే శేషం వెంకటపతి రచన తారాశశాంక విజయంలో *శశిమీదన్ రేక 

గానిత్తునే' - అనే ఈ రెండు పమోగాలనూ ఆధారంగా చేసుకుని రేకి 

అంటే, ఆయుధమువల్ల కలిగిన గంటూ, గాయము అంటూ - అక్షరలక చేసే 

అర్జాన్నీ అందాన్నీ సమకూర్చారు. ఇప్పుడిక శబ్దచమత్కారం ఆహ్హాదజనకం౦ - 

అ|పయత్నమూ అయింది. దిన్ని బటి పూర్వ వ్యాఖ్యాతలెవ్వరూ _పయోగాం 

తరం కోసం, |ప్రకరణాంతర ప్రయోగం కోసం పరిశీలించినట్టు కనిపించదు. 
తాము వ్యాఖ్యానించ వూనుకున్న ఇదేకవి రచనలో మరోచోట ఇదే [పయోగం 

ఉందన్న విషయాన్నికూడా గమనించకపోవడం కవికి జరిగిన అన్యాయం. 

విజయవిలాస పూర్వ వ్యాఖ్యాతలందరూ దీన్ని బట్టి తీరానికి తీర్థం, (పసాదానికి 

_పసాదం దృష్టితో ఉన్నారే కాని కవి పట్ల (శ్రద్ధ, ఆస క్రి ఉన్న వాళ్ళుకారేమో 

ననిపిస్తుంది. 

ఇదేవిధంగా 1 ఆ. 1లీ4 వ పద్యం చాలా (ప్రసిద్ధమైన వాటిల్లో ఒకటి. 
“ఊదుకపోవు శంఖమునహోగళరేక” _ అన్నదాన్ని పరిష్కరించ 

డంలో తాపీవారన్నట్టు వ్యాఖ్యాతలందరూ చాలా తబ్బిబ్బుల పాలయ్యారు. 

““శరాసనంబులన్ వాదుకుబటి కన్చొామల వైఖరి వంకలు తీరుచున్” _ ఆనే 

ఆ[పశ సమైన పాఠాన్నే ఆందరూ పఠించారు. “శరాసనంబులన్ వాదుకుబట్టు 

కనొమల వైఖరి అని పఠించడంలో పద్యంలోని చిక్కంతా ఇల్రైవ్డి 

పోయింది. [పష్మృకమభంగదోషం తొలగి పోయింది. ఇందువల్ల వ్యాఖ్యాతలూ, 

పరిష్క ర్తలూ చేసిన పదవాక్య పరిచ్చేదంలోని లోపాన్ని ధర్మారావు సరి 

దిద్దినవారయ్యారు. అర్ధ వివేచనంలో  సౌలభ్యాన్నందించారు. దీన్నిబటి 

పత్యంశ సహితంగా ఎంత జ్యాగత్తతో పదాన్నీ వడాంశాన్నీ, 

వాక్యాంతాన్నీ వరిశీలించారో స్పష్టమవుతుంది. పాదవరిష్క.రణ భారం 

వహించడమే కాకుండా, పాఠాంతర గవేషణకుకూడా తాపీవారు పూనుకోవడం 

విశేషం. 

వాక్యాన్ని 

రసావిష్క_రణ సందర్భంలోకూడా తాపీవారి పరిశ్రమను వెల్లడించే 

పట్టు మరొకటుంది. 

గుట్టసియాడ, గబ్బిచను గుట్టలపై బులకాంకురావళుల్ 

తెట్టువగట్ట, గోరికలు దేటలుపెట్టగ వేడుకల్ మదిన్ 

దొట్టికొనంగ, నచ్చెరువు తొంగలి రెప్పల పీగనొ త్తగా 

బెట్టిన దండదీయక విభాత మృగేక్షణ సూచె నాతనిన్. (ఆ. 126 ప) 
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అర్జునుని తొలిసారిగా చూసినప్పుడు ఉలూచి మనస్సులో కలిగిన 

సంచలనమంతా ఈ పద్యంలో వర్ణించాడు. క్షణక్షణ |పవర్ణ మాన మైన మానసిక 

పరిణామాన్ని సమర్థురాలై న అభినే తి రంగస్థలం మీద |పదర్శించినట్లుగా ఈ 

పద్యంలో కవి వర్ణించాడు. వేదం వారూ, ఆంతకు ముందు జూలూరు నారూ 

గుట్టసియాడ అనే పదబంధానికి చేసిన అర్భనిర్ణయం అనౌచిత్యంగా ఉందని 

తాపీవారి భావం. “గుట్టు - అన్నదానికి మర్మస్టానమన్న అర్ధాన్ని ఈ ఊభ 

యులూ చెప్పగా, “మనస్సులోని మర్మము” అని తాపీవారు భావించడం బొచితీ 

శోభితంగా ఉంది. పూర్వ వ్యాఖ్యాతలు పద|వయోగ విషయంలో వ్యాకరణ 

లక్షణాన్నీ, రసవిషయంలో అలంకార లక్షణాన్నీ ఆ|శ యిస్తారు. లాక్ష్షణికతా 

మర్యాదకు ఏ కొంచెం మేర మీరడం ఊహించరు, సహించరు కూడా. కవి 

హృదయాన్ని వ్య కికరించాలన్న దీక్షగల ధర్మారావు, ఉలూచి మానసిక స్టితిసీ 

సంచలనాన్ని గమనించారు. అంతేకానీ, వేదం మొదలైన వారు స్టిరీక రించిన 

సాత్విక భావం మన్మభావ స్టలోని కంపాన్ని బలవంతంగా ఆరోపించలేక 

పోయారు. 

ఈ వ్యాఖ్యానంలో మరో అవూర్వు విషయాన్ని ధర్మారావు వెల్ల 

డించాడు. చక్షుః, పితికి సంబంధించిన మానసికోద్వేగాన్ని; ఈ శతాబ్ధి మహా 
మేధావి, సుపసిడ్ద నవలా రచయిత హెచ్. జి. వెలు “లవ్ అండ్ లూ షేన్” 

అనే నవల్లోని తుల్య సన్నివేళాన్ని తీసుకుని ధర్మారావు వ్యాఖ్యానించాడు. 

(పపంచ సాహిత్యంనుంచి తుల్య సన్ని వేళాలనూ, విశ్లేషణ లనూ వ్యాఖ్యాత 

ఎన్నుకొన్నాడం టి _పెమా, విరహం, పణయోద్యేగం మొదలైన విశ్వజనీన 

మానవో త్రేజనలను (పతిభావంతులైన మహారచయితలందరూ ఒకే భావౌన్న 
త్యానికి తీసుకుని పోగలరని నిరూపించడాసికే. ఇంతేకాకుండా చేమకూర 

వంకటకవిని విశ్వకవుల (శేణికి తీసుకుని వెళ్ళాలన్న అభ్మిపాయం కూడా గమ 

నించవచ్చు. “నిన్నమొన్నటి హెచ్. జి. వెల్స్ మహా మేధావికి, మున్నూట 

యాభై సంవత్సరాలనాటి చేమకూర కవికీ ఉన్న భావసాదృశ్యం గు రించడం 

మనకు గర్వకారణం కాదా” అంటున్నాడు ధర్మారావు. 

ఈ పద్యంలోనే “వేడుకల్ మదిన్ దొట్రికొనంగ నచ్చెజువు తొంగలి 
రెప్పల ఏీగనాత్తగా” ఆనే పదచితానికి ఏరు చేసిన వ్యాఖ్యానం చాలా 

హృద్యంగా ఉంది. కోరిన మగవానితో తాననుభవించబోయే ఇష్ట సౌఖ్యాలు 

మనస్సులో ఆలలవేగంతో ఒకదాన్నొకటి అతికమిసూండగా విభమంతో 

వాలు రెప్పలు విప్పార్చి, రెప్పలే లేవన్నట్టు _ ఉలూచి -చూసింది. వూర్వా 
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వ్యాఖ్యాతలెవరూ కనిపెట్టలేని “వేడుకల్ మదిన్ దొభట్రికొనంగ నచ్చెరువు.... 

లోని పదనంయోజనంలో “అచ్చెరువు లో చెరువును గమనించి, దాని ఆధారంగా 

భావచి(తాన్ని నిర్మించడం ఒక విశేషం. చెరువులో నిరంతర చలనశీలం గల 

ఆలలను, వాటిని పతిరోధించే గట్రనూభావించి చమకత్కా.రావిష్కరణం చేశాడు, 

సాయం సంధ్యావర్ష నంలో చందోదయాన్ని వర్ణిస్తూ వెంకటకవి రాసిన 

పద్యంలో అ 

“దాసులు వలు జాశువాబంగరు టాలవట్టముల 

భంగి....తోయజళాతవ మితవింబముల్” 

(1ఆ. ప. 206) 

ఆన్న దానిత్రోని “ఆలవట్టము' ఆన్న దానికి సూర్య వ్యాఖ్యాత లు సరైన ఆర్ధ 

వివరణం చేయలేదు. మన్మధుడు విరహుల “పెకి నడిచే జై[తయాత నన్నా 

హంలో, మహారాజ పరివారంలో వారు ఇరువైపులా వజ్రినడిచిన* ఆలవట్రము' ల 

లాగా సూర్యచందులున్నారని కవి భావం. ఆలవట్టానికి ఆర్థవివరణంలో 

జూలూరి వారు ఛ|తమునీ, బ హుజనపల్రివారు గుం|డని గుడ్డ విసనక|ర ఆనీ 

ఆర్థం నిర్ణారించగా, వేదంవారు కూడా “గుడ్డ విసనక|ర' _ అనే ఆర్హాన్నిచ్చారు. 

దింతో కవి భావించిన ఆఅర్హచమత్కృృృతి ఆవిష్కృతం కాదు. దీన్ని గమనించిన 

ధర్మారావు, విశషపరిిశమ ఫలితంగా రాజలాంఛనాలైన సూర్యషపాను, చంద 

పానులన్న ఆలావరాలను, లక్ష్మినారాయణీయం ఆధారంగా బై టపెట్టాడు. 

'ఆలావర్తం' వికృతి '“ఆలవట్రం”. ఇలాటి అర్హ వివరణం తో ఈ పద్యంలోని 

నొగను ఇక్లే తళుకుమంది. వ్యాఖ్యాతలను ఎన్నో సంవత్సరాలు పీడించిన 

ఆయాసం ఇట్టి మాయమయింది. 

“సీరుచారక తోతు నిజముగా తెలియదు” _ అస్ “నీటికొలది తామర 

సుమ్మీ” - ఆనీ ఉన్న సామెతలు ధర్మారావుపట్ల ఆన్వర్థాలు. _పతిపద్యంలోనూ 
వతివడంలోనూ భంగ్యంతరంగా బహుభంగులా చేమకూర భావలహరి _ప్రవహి 

సూంటుంది. ఆ భావలహరిలో ఈదులాడంది అందాలందవు. |పవాహవేగాన్ని 

అనుసరించని వూర్వ్యవ్యాఖ్యాతలకు ఆవగతంకాని అందంమరోటుంది. చి|తాంగ 

దను అర్జునుడు వివాహ మాడబోయే ఘట్టంలో;తన చెలికాడు విశారదుని,“మలయ 

ధ్వజ షితీశకమలహితునకు మామకాగమన వార్త తెలుపుము” (1 ఆ. వ, 217) 

ఆని పురమాముంచాడు. జూలూరువారు మామకు ఆగమనవారో అని కూడా 

ఆంటూ చమత్కారం అన్నారు. వేదంవారు మామకున్ + ఆగమనవా ర. తన 

కూతును నాకిచ్చి వివాహము చేయమని ఆయన నడుగుము అని విశదికదించారు, 
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ఇంతకూ మలయధ్వజుడు అర్జునుడికింకా మామకాలేదన్న ఆంశాన్ని ఇద్దరూ 

విస్మరించారు. మామకున్ +- ఆగమనవార్త అన్న పదచ్చేదంలో ఆ పదాలకా 

ఆర్హాలు ఎలా సాధ్యమో వివరించలేదు. దీన్నే ధర్మారావు, వ్యాఖ్యాతలు చేసిన 

“కిట్రింపు' ఆని అంటూ తన విరుపును ఇలా చెప్పారు. మామ + కాగ -- 

మన వార్త తెల్పుము ఆంటూ, అర్జునుడు చమత్కురించిన సాభిపాయాన్ని 

ఇలా సూచించారు. ఏ విధంగా నీవక్క_డ నిర్వహించుకుని వస్తావో అదంతా 

సీకే వదిలేస్తున్నాను. నీవు చాలా సమర్జుడివి. మన సంబంధం విషయం ఆయ 

నతో ఏ విధంగా (పసావిసావో అది నీ యిష్టం. ఆయన తన కూతుర్ని 

నాకిచ్చే విధంగా సమర్థించుకుని రావాలి _ ఆనే భావం ఈ పదాల కూర్పులో 

ఉంది. ఈ ఘట్టంలో ధర్మారావు చూపిన మెరుగులు ఆనాటి కవి వండితుల 

వశంసలకు పాతమయ్యాయి. 

ఈ కని కవితా సారస్యాలే కాకుండా, కృతిపతి పశ సికి సంబం 

ధించిన చార్మితకాంళాలలో ఎదురైన చిక్కులు కూడా ధర్మారావు తమ 

వరిశోధనాశ కితో విడదీయగలిగాడు. 

షష్ట్యంతాలలో ఉన్న “సుస్టిరలక్షీమహిత” - అనే పద్యంలోని, రఘు 

నాథ భూపాలుని అతిశయ పర్మాకమాలను శాఘించే “నేపాల నృపాల స్థాపన 

చణునకు” అనే విశేషణంలోని 'నేపాలంి ఏది అన్నదాన్ని-ధర్మారావు నిర్ణ 

యించాడు. “నేపాలి అన్నదాన్ని హిమాలయపాంతంలోని నేపాల్ గా పూర్వ 

వ్యాఖ్యాత లు చెప్పారేగాని చరిత మీద అంతగా దృష్టి సారించలేదు. రఘు 

నాధనాయకుని కుమారుడై న విజయరాఘవ నాయకుని “రఘునాధాభ్యుదయం', 

యజ్ఞనారాయణ దీక్షితుల “సాహిత్య రత్నాకరం”, రామభ[దాంబ 'రఘునాధా 

భ్యుదయి కావ్యాలాధారంతో; నేపాల నృపాల స్థావనాన్ని గూర్చి జూలూరి, 

వేదం వారి దురవగాహనను చెదరగొట్టాడు ధర్మారావు. సింహళంలోని 

జాఫ్న్మాయే నేపాల అని తీర్పు చెప్పాడు. ఏరి ఈ నిర్ధారణను సు పసిద్ర చరిత 

పరిశోధకుడు వంగోలు వెంకటరంగయ్య కూడా |పశంసించాడు. [గంథాల 

కుపయోగించే తాళషుతాలను నేపాలపాకులనేవారు. ఇవి సింహళం నుంచే 

వస్తూండేవి. 

ఒక |పాంతం నిర్దేశించడంలో పూర్వ వ్యాఖ్యాతలు పడ్డ పొరపాటును 

“నేపాలి శ జ్ఞవివరణం తెలియచే స్తే, కృతిపతి (సశంసకే చెందిన 'చోలగమాన 

ఖోంజనాి (8 ఆ. 288 ప.) ఆనేదాన్దోని “చోలగి” శ బ్బవివర ణ9లో జూలూరి, 

వేదంవాళ్ళు వ్యక్తి విషయంలో వేసిన తప్పటడుగు కనిపిస్తుంది. దీనికి వెంక 



టు తాప ఫత్కొరావు బివపితం ._ రచనలు 

(టటాయశాశ్ర్రి అర్జం వివలస్తూ “చోళదేశమును బొంచస. రాజుయొక్క అభి 

మానమును పోగొట్టినవాడా” అని వ్యాఖ్యానించాడు. ఇది అపార్హానికి దాలె 

తీస్తుంది. స్యయంగా వారే చోశదేశ ఆధిపతులై ఉంటే, నాపట్ల మాఒభంగం 

పొందిన ఈ చోళగుడెవరు ? అన్న వా శంకు పుత్ర యా బత్యాల అకు త్రి లగ 

లేదు. దీన్ని కూడా నాహిత్య రత్నాకరం, రయు.చాధాభుుడు సా మంట. సుమి 

కాలీన సాహిత్య ఆకరాలనుండి విషయం సేకరించి ధర్మారావు అర్ద నిర్ణయం 

చేశాడు. ఈ చోళ గుడు దుర్మార్లుడెన దొంగల నాయకుడు. _పజాకంటకుడు. 

దేవకోట ఆనే చిన్న ద్వీవాని కధిపతి. అలజడి కలిస్తూ రఘునాథుడికి నమస 

అయినాడు. ఇతడిని చాలా పూనికతో తూపుమూహెడు: ఈ విషయాన్ని 

విజయరాఘవనాయకుడు తన [గంథంలో పేర్కొన్నాడు. రఘునాథ నాయ 

కుడు నిర్మించిన అశ్షీ్మీవిలాసమందిరంలో చః ఘట్టం చితిత మెంది కూడా! 

ధర్మారావు ఈ విషయాలనన్నిటిసీ పరిశీలించి చోశగ శబ్దానికి నిజమైన 
ఆర్హానివ్వడంలో కృతకృత్యుడ య్యాడు. వివిధాంశాల ఎరిశీలశా, వాటి అను 

సంధాన పటిదూ అనేక చిక్కు_ల్ని విడదియడంలో ధర్మారావు కెలా సాయ 

పడ్డాయో ఈ పై అంశాలు స్పష్టపరుస్తాయి. 

హైదలవోతు “వ్యాఖ్య సేయునపుడు (పకరణమును బట్టి ఆర్థము నిర్ణ యింప 

వలెగాని ఏదేనాక తాత్పర్యము వన మనసున నిడికొని తదనుగుణముగా 
నానార్థ నిఘంటువుల సాధనమున ఇచ్చవచ్చిన శబ్దార్మములాగుట పాడిగాదు” _ 

ఆని చెవూండేవారు.18 ఇంతవరకూ వ్యాఖ్యానానికి ధర్మారావు సిన శమ 

చూ స్తే వేదం వారి హృద యోల్డాస వ్యాఖ్యాత ఆక్షరాలా పాటించా 

డని అనవచ్చు. 

“తమినిగుడ గుడాకేశుం డమిరనదీ.. ....” (1 ఆ. 121 పు) 

ఈ పద్యంలోని గుడా కేశ శభ్లానికి వ్యాఖ్యాతలు గుడాక -ఆలస్యమునకు, 

ఈశుడు. వశభుడుకానివాడు ,ఆలస్యంలేనివా వాడనిఅం టేఅర్జునుడ నే దూరాన పియాన్ని ; 

కేవలం నిఘంటువులో కనిపించే ఆర్హాన్నే వ క్రింపచూశారు కానీ_వేదంవారన్న ట్రై 

(పకరణాన్ననుసరించి ఆర్థ వివరణం ఇవ్వలేదు. వర్ణ విషయం అర్జునుడి కచ 

సమృద్దికదా. ఆ అర్థంతో సరివడే విషయంకోనం పరిశీలించాల్సి త | ఆ 

పని ధర్మారావు మ్మాతమే చేశాడు. గుడ - అంటే చూపుడువేలు కొనా బొటన 

వెలుకొనా కలిసినప్పుడేర్పుడే వలయం. తలవెంటటుకలు పట్టిచూసినప్పుడు 

ఇంతటి కచసాం[దతగలవాడు ఆర్జునుడన్న అర్థమే అందగిసుంది. 

పశమాశ్వాసంలో నగర వర్ణనలో భాగంగా వారకాంతలను వరినూ 
సన త 
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“చకె.రమోవిచ్చి చవులదేలించు సి 
ముత్యాల కమ్మల మోహనాంగి”” (1 _ఆ. Bl ప.) 

అన్నవిట [ప్రశంసలకు పాతులైన వారకాంతలు కన్పిస్తారంటాడు విజయ 

విలాసకర్త. ఇక్కడ వారకాంతలకు పియుకాలెన విశేషణాలన్నీ సాథి 

పారియాలే. ఈ విషయాన్ని పృతిపాదిస్తూ, చవులు అనే పదానికి మంచి 

ముత్యాల [పశ స్తిని నిర్ణయించే తూకపు పరిభాషగా ముత్యాలవర్తకులు ఈ 

పదాన్ని వాడుక చేస్తారని అంటూ ఉబ్బిపోయాను తాపివారు. ఇట్లా వ్యాఖ్యానించా 

రాయన, పచ్చలూ - వ్యజాలూ తూదడానికి 'రతులి లాగానే, రత్నవ ర్రకులు 

మంచి ముత్యాలు తూచడానికి *చా' అనే ఎత్తును వాడుతూంటారు. ఈ విపణి 

భాష తెలీక, పూర్వ వ్యాఖ్యాతలు ముత్యముల కాంతి విశేషమన్న అర్థంతోటి 

సంతృ ప్తిపడ్డారు. చెన్నుపట్నంలో ఒకసారి ఒక ముత్యాన్ని తూగించటానికి 

సూరజ్ మల్ లల్హూభాయి నగలదుకాణానికి ధర్మారావు వెళ్ళాడు. దాన్ని తూచి 

ఆ వర్రకుడు, ఇది 42 చౌలుందన్నాడట. ఇది విని బ్రహ్మానంద పడ్డాడు 

ధర్మారావు. ఇట్లాగే ఒకసారి విశాఖపట్నంలో బంగారం" వర్తకుడి దగ్గరకు 
తన దగ్గరున్న బంగారం చొక్కపుతనాన్ని పరీక్ష చేయించడానికి వెళ్ళాడు. 

ఆ వర్తకుడు దాని శే9స్టతను నిర్ణయించడానికి 'ఉల్పాకు కట్టివ్యటం' అంటా 

రని చెప్పాడు. అంటే దాని మేలిమినీ,వెలనూ ఓ తాటాకు మీద రాసిస్తారు. ఈ 

విషయాన్నే “'ఉల్లాకు' అర్హ నిర్ణయంలో వివరించి, ధర్మారావు పద సార్థకతను 

నిరూపించాడు. 

ఇం్యద్మపస్థ వర్షనలోని వాయువేగాన్ని చూసి స్పర్థించి గాలీ, లేహ్ళు 

పందెం వేసుకున్నాయనీ, ఇందులో లేన్న ఓడిపోయాయనీ చెప్తూ రచయిత 
లోకజ్ఞతను ధర్మారావు (ప్రశంసించాడు. ఈ సందర్భంలో సామాజిక జీవనం 

లోని (వతి విషయం పట్టా కపికున్న గాఢమైన పరిచితిని ప్రతిపాదించాడు. 

సారంగధర చర్మితతో పావురాలవేట సందర్భంలో వచ్చిన “డెగ పదను 

అన్న మాటకు ఆర్థాన్ని వెతకటంతో వ్యాఖ్యాత చాలా కమించాడు. ధర్మా 

రావు ఒకసారి పార్వతీపురం వెళ్ళినప్పుడొక ఒరియా భూస్వామి ఇంట్రో 

దిగాడు. అతడు మాటల సందర్భంలో డేగవేట ,పస్తావనకు తెచ్చి డేగపద 

నన్నదానికి వేటకు సంసిద్దం చేస్తున్నప్పుడు, డేగకిచ్చే ఆహారపు పరిమాణం 

అన్న అర్థాన్ని చెప్పాడట. దానికి ధర్మారావు సంతోషించి సారంగధర చరి 

(తలో పదానికి ఆ ఆర్థం సమకూర్చాడు, తనకంతకాలం అంతుపట్టని ఓ 

రహస్యం ఏడినట్టు సంతోషించాడు. ఒక వ్యాఖ్యాత తాను రాస్తున్న (గ్రంధా 
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నికి చెందిన విషయాల నాలోచించటమే కాకుండా, ఆ కవి రాసిన ఇతర 

(గంధాలను కూడా కుల్ణుంగా అధ్యయనం చేసినప్పుడే ఆ కవిని గూర్చీ, ఆతడు 

వాడే పదబంధాల గురించీ సమ్యక్ దృష్టి ఏర్పడుతుంది. ఏ సమయంలో ఏ 

అర్హంలో స శబ్దం వాడే అలవాటు ఆ కవికి ఉందో వ్యాఖ్యాతకు అవగాహన 

అవుతుంది. ఆప్పుడే తాను రాస్తున్న వ్యాఖ్యానానికి వ్యాఖ్యాత న్యాయం 

చేకూర్చు గలుగుతాడు. కవి హృదయాన్ని పాఠకుల ముందు ఆవిషు_రించ 

డంలో తన పాతను సమర్థవంతంగా నిర్వహించ గలుగుతాడు. ధర్మారావే 

కీరికలో ఆన్న ట్టు. కొన్ని పదాలకర్గాలకోసం, పదబంధాల ముడులు విప్పడం 

కోసం, అన్వయం కుదిరే వివరణలు సాధించడం కోసం; నెలలూ, సంవత్స 

రాలూ |శమించడం ఈ పై అం శాలవల్ల స్పష్టమవుతుంది. “ కంగులు అన్న 

పదానికి ఆర్థం సేకరించడంలో కూడా ఇంత |శ్రమా పడ్డాడు. అంతేకాదు 

తాను పట్టిన దీక్ష సరిగా నెరవేరేదాకా ఆహర్నిశలూ, అనుక్షణం ఆ విషయాల 

గూర్చే ఆలోచించే ధర్మారావు నిమగ్నతను కూడా మనం చూడవచ్చు. 

వేదంవారి మాటల్లో చెప్పాలంటే “విబుధ మనీషానికషములూ, కూలం 

కషములూ అయిన ఆనేక నందేహాలు” తాపీవారి విజయవిలాన వ్యాఖ్యానంవల్ల 

నిరస్తాలయ్యాయి. 19 ఆందువల్లనే ఆచంట సాంఖ్యాయనశర్మ, కాశీ కృష్ణా 

చార్యులు మొదలైన బహుశాస్త్రవిదులు _ తాపీవారు విప్పిన (గంధ|గంధులు 

చూసీ హర్షామోదాలు తెలిపారు. 

వ్యాఖ్యాతకు కనీసం ఉండవలసిన లక్షణం నిజాయితీ. వ్యాఖ్యాన 

సందర్భంలో ఎదురైన పాఠాలనూ, పాఠాంతరాలనూ కుణ్ణంగా 

పరిశీలించి తనకనువైన పాఠం ఏరుకునే హక్కు వ్యాఖ్యాత కుంది. ఆయితే 

ఆదే సందర్భంలో తన భావనకనుకూలం కాని పాఠాంతరాలను ఇవ్వటం, 

వాటిని ఎందుకు తాను స్వీకరించలేదో చెప్పటం ఆవసరం. ఇవన్నీ ధర్మా 

రావు చేశాడు. వూర్య వ్యాఖ్యాతలు కొందరు, పాఠాలను దిద్దె అలవాటున్న 

వారు. ధర్మారావు అలాకాక తనకు సరిగా తృ పినివ్వని సందర్భాలను చెపి? 

సహృదయులనే ఆలోచించమని వదిలాడు. ఆలాటి వాటిలో ఒకటి. 

“ఈ కలహంసయానో అన్న (ఆ es 167) పద్యంలో ఈత_ఈదే 

వ్యక్తి _ లోతు వంటి వాటికి ఆర్థం కుదరటంలేదన్నారు. 

ఇందులో సాభిపాయంగా ఉలూచి కలహంస అని కవి వాడాడు* 

హంసలు నిత్యం నీటిలో ఈదులాడేవి. లోతుకు భయపసడనివి. ఇందులో 
ఉలూచి ఓర్పుకు అవతలి ఆంచునుండి చణయత్మీవతలో నిష్షరోక్కులు పలుకు 
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తోందనాలి. కాలహరణంతో వ్యాకుల పెట్టినప్పటికీ, విరహాంబుధీళో మునిగే 

దానికి కొత్తగా జరిగే అపకారం లేదు. ఇది మనసులో ఉంచుకుని “ఈతకు 

మిక్కిలి లోతు గల్గునే అని అంది. విరహంలో నాయిక నాయకుడి మీద 

అలగటం ఓ లక్షణం. నీటిలో ఉన్న హంస సీటికీ, లోతుకూ భయపడక 

ఎలా ఈదుతుందో; కలహంస ఉలూచి కూడా ఆ స్టయిర్యాన్నే (ప్రదర్శిస్తూ 

తెగువతో అన్న మాటలివి. ఇలాంటిదే ఈత [పసావన వచ్చిన మరో సంద 

ర్భంలో “మీదన్ వియోగసాగర”....మన్న (ఆ 2. వ 192) వద్యంలో కవి 

వాడిన “యీదాడిన్నను మదనుడు 'కోదా' డనువాడు బిగువు కొనసాగునొకో” 

అన్న దానిక ధర్మారావుకి సరెన ఆర్థం స్పురించలెదన్నా డు. “దాడి ఆన్న 

దానికి తాడి అన్న ఆర్థం అన్వయించడానికి యత్నించాడు. 

కాస్త ఆలోచి స్తే మరో ఆర్థం తట్టకపోదు. పల్టెటూళ్ళలో “దాడి అనే 

దేశీయమయిన ఆట ఒకటుంది. పలి _ మేక ఆటలాంటిదే అది. ఇద్ద రు, 

నలుచదర మెన గళ్ళలో పావులను కదిలిస్తూ; ఒకరి పావుల్ని మరొకరు చంపు 

తూంటారు. పావును చంపే దశలో దాడి” అని అరిచి ఎదుటి వారి పావును 

గడినుంచి తీస్తారు. _పతిద్వంది దీన్ని ఎదుర్కొంటూ తాను చంపుతూ “దాడి” 

అంటాడు. బలులిచ్చే జాతరల్లోనూ, యుద్ద రంగాల్లోనూ చంపేట ప్పుడు 

“కోలులి” అని అరవటం కద్దు. ఈ భావం తనకు పతికా రచయిత 

బి. రామచం[దరావు నూచించారని ధర్మారావు అన్నారు. ఆ'పెన ఊహే ధర్మా 

రావు చేయలేదు. ఇక పస్తుతం సుభద-మన్మధుడు ఒకర్నొకరు జయించాలని 

పరస్పరం తరుముకుంటున్నారు. వియోగ సాగరాన్ని ఈదాలని సుభ!దా, 

మధ్యలో ముంచాలని మన్మదధుడూ పందెం కాసి “దాడాటి ఆడుతున్నారు. 

ఆందులో ఒకరు “ఈ దాడి అంటే మరొకరు మరింత ఉత్సాహంతో, పట్టు 

దలతో *కోదాడి అంటున్నారు. దీన్ని సమర్థిస్తూ ఇదే పద్యంలో వూర్వాధ 

భాగంలో కవి “గబ్బి మరుడానవెట్టుక గొబ్బున బె బడును అని ఉపయోగిం 

చాడు. దీంతో అర్థం విడివడినక్షు. 

మరో సందర్భంలో ఒకటో ఆశ్వాసం నలభె రెండో పద్యం - 

“హోటుగంటుల దూతి పోవుదారుణమైన....మాస్టీలగమియెందు (మగ్గి 

పోయె” ఆన్న దాంట్లో “హోటుగంటుల దూణి పోవ” టానికీ _ మాస్టీలగమికి 

ధర్మారావుకు సరైన ఆరం తట్టలేదన్నారు. 

ఇందులోని “పోటుగంటు' అన్నదానికి ఆర్థం చూడాలి. యుద్ధరంగంలో 

శ్మ్తతువును వలయంగా చుట్టుముట్టి బంధించడం “గంటెకట్టడం అంటారు. 
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గంటె అంటే వలయం అన్న అర్హంఉంది. నారాయణదాసు తన స్వీయ చరితలో 

ఈ అర్థాన్ని వాడాడు. “మాస్టిడు” అంటి సాముగరిడీలలో ఆరితేరినవాడు 

అన్నది వ్యవహారంతో ఉంది. తన శరీరాన్ని లాఘవంగా, ఆతి విన్న ఇనుప 

వలయంనుండి కూడా, ఏ బాధా ఆనుభవించకుండా దూరి రాగల సామర్థ్యం 

పదర్శిస్తూంటాడు. మరాఠీ భాషలో “మాస్ట్! అంటే తొడు. ఇది చాలా 

ప్రాచిన రూపం. దానిమీద నడిచే వాళ్ళను “మాస్టీయి అంటారు. వాళ్ళు 

తాళ్ళతో కోటల నెగబాకటం, సంకటంగా ఉండే చిన్నచిన్న వల 

యాల్లో రం|ధాల్లో దూరిపోయే లాఘవం సంపాదించి; రాజులకు సాయం 

చేస్తూంటారు. శివాజీ కాలంనాటి రాజులు ఇలాటి వాళ్ళనొక రెజిమెంటుగా 

ఏర్పరచి పోషిస్తూండేవారు. వీళ్లు నెన్యంలో ఒక భాగం. యుద్దకాలం తర్వాత 

వీళ్ళు తమ నెన్యాన్నీ విడిచి ఊళ్ళు దోస్తుండేవాళ్లు. దిన్ని గమనించి తర్వాతి 

రాజులు వీళ్ళను పోషించటం మానారు. వీళ్ళే ఈ విద్యతో భు కికోసం (గామాల్లో 

గారడీవాళ్ళుగా తిరుగుతూ జీవనం కొననాగిసున్నారు. ఇక పస్తుతం శ|తువు 

లీవిధంగా నలయంగా చుట్రినప్పుడు, మధ్యలోని వాడు చుట్టుముట్టిన శ|తువుల 

నుండి కసుగందకుండా చాకచక్యంగా బయటపడటం స్పురిసుంది. ఇదే వర్ణన 

విజయవిలాసంలోనే ఆ లీ. వ 2ర్ లో కవి చేశాడు. ఈ అంళాన్నే కళావూర్ష్లో 

దయంలో శృంగారవరంగా ‘'పోటుగంటు' ఆని ఉపయోగించాడు పింగళి 

నూరన, 

ధర్మారావు వెలిబుచ్చిన రెండు మూడు సందేహాంశాలను ఈరకంగా 

కూడా పరిష్కరించడానికి ఆవకాశం ఉంది. 

కవిపండితులై నవాళ్ళుకూడా, చేమకూర వంబ మహాప్రతిభావంతుడికి 

(గంథచౌర్యాస్నీ, ఆనుకరణ పరాయణతనూ, భావదారిద్యాన్నీ, ఆరోపించటా 

నికి యత్నించారు. తాళ్ళపాక తిమ్మక్క. రాసిన సుభదా పరిణయం ద్విపద 

కావ్యానికి, వెంకటకవి భాయాచోరక వృత్తికి పాల్పడ్డారని వారన్నారు. ఏదికి 

ఆధారమల్లా తిమ్మక్క.-_ వెంకటకవి పూర్వురాలు కావటమే. ఆయితే ధర్మా 

రావు, అనేక తాశహుత [గంథాలను సంశోధించి తిమ్మక్కకాక అది తిమ్మప్ప 

అనే అంశాన్ని బయటపెట్టాడు. ఈతడుకూడా విజయవిలాసక రకు ఆనంతర 
కాలికుడేనసీ, విజయవిలాసం కవిత్వానికి అబ్బురపడి ఒక నకిలీ వ[జాన్నిి 

సృష్టించడానికి తాప తయపడ్డాడ సీ ధర్మారావు నిరూపించాడు. ధర్మారావు కీర్తి 

శషులైనాక కూడా, యీ వొగుడాకు మంటను రేపాలని చూశారు కానీ సాహితీ 

లోకం లక్ష్య పెట్టలేదు. చప్పగా చల్చారిపోయింది. చేమకూర కవి తన పూర్వ 
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కవుల్లో కొందరిని ఆనుకరించక పోలేదు. ఆ ఆనుకరించిన పట్టుల్లో కూడా, 

మార్చి తన |వతిభను జోడించి మెరుగునే పెట్టాడని వ్యాఖ్యాత సోదాహర 

ణంగా నిరూపించాడు. అనుకరించాడనటంతో ధర్మారావు విరుచుకుపడ్డ 

సందర్భం లేనే లేడు. 

హృద యోల్లాన వ్యాఖ్యానానికి ఇంత అపూర్వమైన పశ సి రావటానికి 

కారణం; తెలుగులో తొలిసారిగా సర్వసమ[గంగానూ శాన్రీయంగానూ ఇది వెలు 

వడటమే. ఇందులో వీరికొక సౌకర్యం కూడా లభించి ఉంటుంది. వూర్వ వ్యాఖ్యా 

నాలుండటం వల్ల వాటిల్లో లోపాలు తెలునుకుని అవి సరిదిద్దే కార్యక మంలో 

(పతి పద్యానికీ మెరుగుపెట్టారు. చాలా _పచురణలు అప్పటికే వచ్చినందువల్ల, 

పాఠాంతరాల చిక్కు కొంత సడలింది. పాఠనిర్ణయాల విషయంలో మాతం 

ధర్మారావుకు ఇతర (ప్రపంచ విజ్ఞాన అధ్యయనం వల్ల సంతరించుకున్న లోక 

జ్ఞానం, సునిశిత పరిశీలనా, ఆధునికతా దృష్టి చాలావరకు సహకరించాయి. 

సర్వసాధారణంగా హృదయోల్లాసానికి పూర్వం వచ్చిన వ్యాఖ్యానాలన్నీ చూసే, 

విస్పష్టంగా. రెండు సంప్రదాయాలకు చెందినట్టు అనిపిస్తాయి. ఒకటి |పతిపద 

తాత్పర్యార్థ పరిమితం. రెండు అతిలాక్షణిక సీమితం. [బౌను రాయించిన 

వ్యాఖ్యానాలన్నీ మొదటి కోవకు చెందుతాయి. ఈ శతాబ్దంలో ఆరంభమయిన 

వేదంవారి ధోరణివి రెండో సంపదాయానికి చెందుతాయి. 

అమన పద్యాల పరిష్కా-రణ (పతికోసం పెడిపాటి వెంకట నర్సయ్య 

అనే సాహితీవరుడికి సి.పి. టౌన్ రాసూ ““శ బ్రమునకు శబ్దము యంత 

మాతం ఆల్రించకుండా తేలే తాత్పర్యం మాతం చెప్పుకొని అపురూప శబ 

ములు తాత్పర్యం బోధచెస్తే చాలుతుంది,””2?0 అన్నారు. 19వ శతాబ్ది 

అంతం వరకూ (బౌన్ పెట్టిన వరవడినే ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో చూడగలం. 

ఈ శతాబ్ది మొదలు వెంక1టా యశాసన్ర్రిగారి వంటి గొప్ప పండితులు 

వ్యాఖ్యాన రచనకు వూనుకున్నారు. కాబటి పండిత సం్రపదాయం మొద 

లైంది. అయితే వీరికి ఓ సమస్య ఎదురైంది. సంస్కృతంలో ఉన్నట్టు, 

తెలుగుతో ఏ కావ్యానికీ ఆప్పటికి _పామాణిక మైన వ్యాఖ్యానాలు లేవు. 

సాధు పాఠ నిర్ణయమూ లేదు. అందువల్ల పాఠ పరిష్కరణం 

కూడా వ్యాఖ్యాత కాధ్యతైంది. దాంతో ఊన్న పాఠాలున్నట్టుగా 

కాకుండా, లాక్షణిక చూపుతో చాలా పట్టుదలతో దిద్దడం వల్ల అవపార సృష్టి 

జరిగి; కొన్ని చోట్ల వ్యాఖ్యానాలు అపార్థాలకు గురయ్యాయి. అందుకే గిడుగు 

తన *భాషాభేషజంిలో చాలా బాధపడ్డాడు. 
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ఇంతకూ ఉ తమ వ్యాఖ్యాత లక్షణాలను వివరిస్తూ మల్లినాధుడేమన్నాడో 

గమనిద్దాం, ““అన్వయ ముఖముననే సర్వమును వ్యాఖ్యానమును చెయుదును. 

మూలములో లేనిది కొంచెముకూడా (వాయను. అనావశ్యక మెనది చెప్పను”21 _ 

ఇటీ శపధం. ఇందు కే మల్రినాధుడి వ్యాఖ్యానాలు ఇంతగా లోకాదరణకు పాత 

మయ్యాయి. “*దుర్పోధమైన పట్టును స్పష్టార్థం అని విడుతురు. స్పష్టారమగు 
పట్టును వ్యర్భముగా దీర్షసమాసాదులతో నింపి విస్తరింతురు. ఆస్థానమున 

ననుపయోగములగు జల్పములచే |భమము కల్షింతురు” అని కువ్వ్యాఖ్యాత లను 

భోజుడు గర్షెంచాడట.22 కాబట్టి సువ్యాఖ్యాన లక్షణాలను పరిశీలిస్తూ అవన్నీ 

ఈ హృదయోల్లాస వ్యాఖ్యానం పట్ర ఎంతవరకు అన్వయిసా యో చూద్దాం. 

“పద విభాగము, పదముల యర్థము, సమాస పదములకు విగ్రహ 
పదర్శనము, కావ్యము నందలి అలంకారములను సమన్యయించుట, వ్యాకర 

ణాద్యంశ ములపె నాషేప సమాధానములు _ ఈ అయిదు లక్షణములు గలది” 

వ్యాఖ్యానమని |పామాణిక నిర్వచనం. (కావ్యాలంకార సం(గహం) ఈ 

అయిదు లక్షణాలు పరివూర్ణ మెన స్థాయిలో ధర్మారావు నిర్వహించారు. 

'ఉఊందుకపోవు శంఖమునపహో” _ అనే పద్యానికి వ్యాఖ్యానం రాస్తున్నప్పుడు 

తాము నిర్ణయించిన సాధుతమ పాఠమైన “వాదుకు బట్టు’ అనే _పయోగం 

దగ్గర, వ్యాకరణ విరుద్ధ వయాగమంటూ ఆశే పించటానికి లాశ్షణికుల 

క వకాశ మిచ్చే చోట్ల పూర్వకవి [పయోగాలు చూపి సమర్థించాడు. కేవలం 

పాండిత్య దృష ఈ వ్యాఖ్యానంలో ధర్మారావుకు పరమార్ధం కాదు. ఆయి 

నప్పుడు ఆలంకారాలవంటి వాని వివరణ ఎందుకు చేశారన్న (_పశ్న రావచ్చు. 

వార్థఖ్యాన పంచలక్షణాల్లో ఆలంకార స్వరూప నిర్ణయం కూడా ఒక లక్షణం 

కాబట్టీ, తాను రాసే వ్యాఖ్యాన సమ(గతకు భంగం కలగకూడదని భావించి 
ఉంటాడు. అంతేకాకుండా పండితులతో స్పర్టించి అన్ని అందాలా - తానూ సమ 

ఊటీ అని నిమూపించుకోవటానికీ ఈ పూనిక వహించి ఉంటాడు. 

ఈ వ్యాఖ్యానం సౌందర్యాన్ని మరింత పెంచేదీ, ధర్మారావు వ్యక్తిత్వాన్ని 

ఉన్నతంగా చూపేదీ మరో |వధానమైన అంశం ఉంది. వూర్వువ్యాఖ్యాతలతో 

అభి_పాయ భేదాలొచ్చి, తన మతాన్ని సిద్దాంతీకరించె సందర్భాల్లో వారిపట్ల 

సౌజన్యాన్నే కనపరిచాడు. తొలినాళ్లల్లో విజయవిలాసం అందచందాలు ఇతరు 

తెరుగనివి తాను సభల్లోనూ, ప్మతికల ద్వారానూ వెల్చఢిస్తున్న ప్పుడు (పదర్శించిన 

మమత్వం _- ఆహమికా; హృ్దయోల్హ్తాస వ్యాఖ్య పు సకరూపంగా సంతరించు 

కునేనాటికి కనిపించదు. బహుశా దీనికి కారణం వీరు బహుకాలంగా చేసున్న 



జన హృద యోల్హాసం 5్5్5్ 

కృషికి ఆశించిన గుర్తింపు తెలుగు పాఠకులూ, పండితులనుండి లభించటమే. 

వేదం వారంతటి పండితులు కూడా ఈ వ్యాఖ్యాన సందర్భంగా ధర్మారావు 

తనె విరుచుకుపడడాన్ని గూర్చి తన మితుడు గరం వెంకట 

సుబ్బరామయ్యగారికి లేఖ రాస్తూ ఇలా (ప్రస్తావించాడు. 

“నా విజయవిలాస వ్యాఖ్యానం పె శ్రీధ....గారి ఆషేవణలుసాధువులేనా? 

ఆవి సమంజసమైన తప్పులు - నా యెరుగమి కతముననో, పొరపాటు చేతనో 

దొరలి యుండిన యెడల వానిని తప్పులుగా నే నావుకొనవలెను.” 23 (లేఖ 

జేపీ 9.4. 192) 

మ్మితగోష్టలోనూ, రసజ్ఞుల సమకంలోనూ వెల్పడించిన విజయవిలాస 

సారస్యాన్ని 1920 (పాంతాలనుండీ నూత్నవ్యాఖ్యానంగా వెలువర్చాలన్న 

ఆకాంక్షతో ధర్మారావు రంగంలోకిదిగాడు. విజయవిలాసంలో చార్మితక విషయా 

లన్న వ్యాసాన్ని వి జయ వాడనుండి పం డంగిరామారావు సంపాదకత్వంలో వెలు 

వడుతున్న పుష_రిణి మాసపుతికలో |పచురించాడు అప్పటినుండి భారతి 

ప।తికలో బహుళంగా తన వ్యాఖ్యాన విధానాన్ని వ్యాసాల రూపంలో పకటిం 

చాడు. తెలుగునాట బందరునుండి బరంపురం వరకూ అనేక పట్నాల్లో సభలు 

జరిపి విజయవిలాస వైశిష్ట్యాన్ని (పళంసిస్తూ వచ్చారు. మదాసులో ఒకసారి 

వేమపురపు రామదాసు, మరోసారి కోలవెన్ను రామకోటేశ్వరరావు, ఆతర్వాత 

విద్వాన్ గంటి జోగిసోమయాజి అధ్యక్షత వహించిన సభల్లో ఇదే అంశం 

మీద ఉపన్యాసాలిచ్చారు.24 ఈ ఉపన్యాసలహరులు సారస్వత వరులను " 

ఎంతగా ఆకర్షించాయం టే సువసిద్ద సాహిత్య మాసపతిక భారతి సాఖ్మిపాయ 

విశేషాలంటూ రాసే సంపాదకీయ శీర్షిక కింద విజయ విలాస వ్యాఖ్యాన 

ఆవశ్యకతను నొక్కి-చెప్పింది. ఆ పస్తావనలోనే, ఆ వ్యాఖ్యానం రాస్తే తాపీ 

వారే రాయాలని కూడా సళ్లాఘ్యంగా (పతిపాదించింది.25 అంతకు పూర్వమే 

భారతిలో 1927 _ 1988 సంవత్సరాల మధ్య విజయవిలాస వ్యాఖ్యాన 

విధానం ఆంటూ,అనేక అపూర్వాలై న అంశాలమీద తాపీవారు తమఉపన్యాసాలనే 

వ్యాసాలుగా రాయటం, అనేక చర్చోపచర్చలకు కారణం అయింది. ఈ 

వ్యాఖ్యానాలలో తాపీవారుచూపిన (వతిపదహృద్యతాభిలాష ఆనాటికొందరి 

విమర్శకుల్లో, కీరిది విమర్శక లుబ్బత్వం అనే ఆకేపణకు గురైంది, ఈ 

సందర్భంలో పూర్వ వ్యాఖ్యాతల (పశ స్తినో ఆవశ స్తినో నిరూపించడం అసి 

వార్యమెంది కాబ ట్రై; వేటూరి [పభాకరళాన్త్రి, ఒంగోలు వెంకటరామయ్య మొద 

లైన పండితులూ పరిశోధకులూ అటూ ఇటూ రెండుపక్షాలుగా చీలారు. ఇలా 
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సాగిన తత్యనిర్ణయంవల్ల తాపీవారికి చాలా మేలే కలిగి ఉంటుంది. ఈవిధంగా 

నాలుగున్నర డశళాబ్దాల పాటు విజయవిలాసాన్ని గూర్చి నిరంతరంగా సాగిన 

ధర్మారావు, మనన ధ్యాన పరాయణత్వం 1969 లో పుసకం వెలువడటంతో 

సాఫల్యం పొందింది. మ్ముదణ యోగ్యంగా (పతిని సంసిద్ధం చేసే వివధ 

దశల్లో కూడా ధర్మారావు వ్యాఖ్యానానికి సమ్మగ రూపం సంతరించటానికి 

(శమించారు. బెంగుళూరు, తంజావూరు, మ దాసు మొదలైన చోట్ల తిరిగె 

విజయవిలానానికున్న వ్యాఖ్యానాలను పరిశీలించారు. ఈ విషయంలో ఆన క్రి 

ఉన్న బి. రామవాజు, ఆరుద్ర, రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి, బి. రామచం|దరావు, 

మడిపడిగ బలరామాచారి వంటి సాపాతీపరులతో సంపదించారు. దానివల్ల 

తాపీవారు చాలా లబ్ది పొందినట్టు (పసావించారు. ఈ ఆంశం వారి సౌజన్యాన్నీ, 

పాండిత్య విషయంలో ఉండాల్సిన విళుద్దాంతఃకరణనూ వ్యక్తం చేస్తుంది.26 

ధర్మా రావు చేసిన ఇంతటి మహ తరక్ఫషికి19 71 లో కేంద సాహిత్య అకాడమీ 

పురస్కారం లభించడంతో అఖిలభారత స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చిందనవచ్చు. 

ఆశించినట్టుగానే ఆభిలాంధ దేశం హృదయోల్లాస వ్యాఖ్యకు హర్షా 

మోదాలు తెలిపింది. 1పశంసలూ, సమీక్షలూ సమర్పించింది. 

[ప్రముఖ సాహితీవేత్త బి. ఏ. కృష్ణారావు ఆంధపభ 1988 

డిసెంబరు 15న రాసిన సమీక్ష, వివిధ హృతికల్లో వచ్చినవాబిల్లో ప్రధానమైంది. 

చాలా విపులమైంది కూడా. “చరిత, చమత్కారం, తెలుగు పలుకు బడీ 

ఆపోశనం పట్టిన తాపీవారి విజయవిలాస వ్యాఖ్య” _ ఆంటూ (పశంసిస్తూ 

“మొ తంమీద ఇలాటి ఒండురెండు పాఠఖేదాలశకేమిగాసీ తాపీవారి పాఠ 

నిర్ణయాలు చాలా సముచితంగా ఉన్నా  యన్నాడు. కృష్ణారావు, (పధమా 

శాాసం 188 పద్యంలో “చెంగును దాటు చూపు లిరుచక్కని బేడిసలేమొ”” 

అన్నదానికి “ఉరిచిక్కని జేడిసలు అసీ; అందులోనే “దాని అధరంబిలకింప 

గునేమొ నెచ్చెలీ” అన్నదానికి “ఆఅధరంబెలకెంపు అనీ నూచించాడు. ఇవి, 

అర్ధ వంతంగానూ, మరింత సౌందర్యాపాదకంగానూ ఉన్నాయంటూ ధర్మారావు 

అంగీకరించాడు. ఇవి కృష్ణారావుకు, దొరికిన పాఠాంతరాలు కావుకాసీ 

అందాన్ని మరింత పెంచే ఊహలు. వాస్తవానికి ఇంతగా జనాదరణ పొందిన 

కొవ్యానికి బహు పాఠాంతరాలుండే అవకాళాలు తక్కువ. దీనికితోడు చేమ 

కూర చాలా పనితనంతో (పతిపదాన్నీ చితికబట్టి రాళాడు. అందువల్ల కూడా 

పాఠాంతరాల (ప్రసక్తి ఉండదు. ఆయినా లోకంలో ఏమాతం సాహిత్యవాసన 

ఉన్నవాళ్ళకైనా అత్యంత పీతి పాతమైన కావ్యంగా ఇది ఉండేది. దేశంలో 
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వివిధ ప్రాంతాల్లో దీని [పతులూ, వీటికి పృుతికలూ ఈ రెండున్న శతాబ్దాల 

కాలంలో తామరతంపరగావచ్చి ఉండవచ్చు. వాటివల్లా కొన్ని పాఠాంతరాలొచ్చే 

అవకాశ ముంది ఇలా దొరికిన కొన్నింటిని విజయ విలాసం-కొన్ని పాఠ భేదము 

లన్న, శీర్షికతో చింతలపాటి లక్షీ నరసింహదీక్షితశర్మ 1969 జులై నెల 

భారతిలో సమీజించాడు.ఆం[ధ(పదేశ్ సాహిత్య అకాడమీవారి పతి ఆధారంగా, 

ఇందులో పాఠాంతరాలను రచయిత పోల్చాడు. చక పయత్నంలో ఒక విశేష 

ముంది. గతంలో విజయవిలాస |పతులన్నీ తీరాంధ, దకిణాంధ |వతులైతే 

ఇది తెలంగాణాలోని వేములవాడలో దొరికిన్నపతి. వ్యాసకర్త నిర్ణయం |వకారం, 

పిచుకాగితా లపెన కరక్కాయ సిరాతో రాసిన ఈ పతి 1888 వ సంవత్సరం 

నాటిది కావచ్చు. అంటే తొలిముుదణ తర్వాత వెాతి కేండ్లనాటి రాత|వతి ఇది. 

ఈ పాఠాంతరాల్లో ఎక్కువ భాగం. లేఖక |పమాదాలుగా వచ్చిన అక్షరాల 

మార్చిడిలాంటివే కావచ్చు. అవీ కథాభాగంలోనే ఉన్నాయి. 

“శృంగార |పబంధంబునకు” (సా. అవ, ఆ |పసా; పాఠం అయితే 

కొతది “శుభోదరకు [ప్రబంధంబు” అని రాత్మపతి. “కడమాటు పగవానిగని” 

(1 ఆ.4.ప., అని ముదిత పాఠానికి) “కడమాటు వచ్చినప్పుడు అని రాత్మపతి. 

పురవర్ణ్లనకు చెందిన ఇదే సీసంలో ఎత్తుగీతి మాతం వూర్తిగా విఖేదించింది 
కానీ విశేషమేం లేదు. ఇందులో నాలుగోపాదం “వీటిపామైన నాగేటిపాటున 

నెమియని, హలాయుధు మెచ్చ రం[,ఘిభవులు” ముదిత పాఠ మైతే; “అందు 

నాలవజాతి హలముఖై శ్యర్యంబుచే, వృషధ్వజుని వంచింపదలతు' ఆనేది 

రాత|వతి. బహుశా మనుచరిత పుర వర్ద నలోని “ఆచట నాలవజాతి హల 

ముఖా ప్రవిభూతి” ఆనే పాఠం లేఖకుడి మీద పనిచేసి ఉండవచ్చు. అప్పకవి 

అన్నట్లు కేవల లేఖకులతాల్యమె దీనికి కారణం కావచ్చు. *కుపితనాధుల” 

అన్న (1 ఆ. 15 ప.) దానికి, “కుటిల నాయకుల” అసి, “విషమాస్తు౨ గెల్బుబో” 

(1 ఆ. 69 పం అనే పాఠానికి, “కుసుమాస్తు?గెల్బుబో అనేవీ చూసే 

కవి హృదయావిష్క_రణానికి ఈ పాఠాంతరాలు మొతంమీద అంతగా సాయ 

పడాయనిపించవు. 

అక్కి-రాజు రమాపతిరావు పిఠికతో 1981 తో వెలువడిన [వపతిలో 

ఆయన చూపిన పాఠాంతరాలు కొన్ని గమనిద్దాం. అత్యంత (పసిద్దమైన 

“&తి-పె వట్రమాకులు చిగిర్పగవనంతుడు” అనే పద్యంలో (1 ఆ. 149 ప.) 

ఉండే *“సమకాలమువారలు మెచ్చరేగదా అనే పాఠానికి, *సమకాలము 

వారల మచ్చరేగదా” ఆనే పాఠాంతరం చూపాడు. విజయవిలాసం 
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తొలి ముుదణంలోనూ, వీరేశలింగం కవులచరితలో నూ ఇదే 

పాఠం ఉంది. తొలి ముదణ చూసి చాలా పాఠాంతరాలను సందర్భాను 

సారంగా హృద మోల్లాసంలో గుర్తించిన ధర్మారావు దీన్ని ఎందుకో స్వీక 
రించలేదు. ఇదీ గుర్తించదగ్గ దే. ఆలాగే ఈ పద్యంలోనే రెండో పాదంలో 

““చం[దుడు మిన్నునన్ (పసన్నత” అన్నదానికి, రమాపతిరావు “మిన్న నిన్’ 

అని చూపాడు. ఇది సమంజనంగానే కనిపిస్తూంది. ఇక “పాడిదవ్పక 

(1ఆ. 4 వృ అనేదానికి, “పాటిదప్పకి అనీ; 'నెజజోదు' (1 ఆ. 11 ప.) 
అన్నదానికి “నెజవాది” అనీ; మోహనాంగి (1 ఆ. 16 ప.) అన్నదానికి, “ముద్దు 

లాడి” ఆనీ చూపిన పాఠాంతరాలు విశేష ప యె-జనకారులేంకావు _ ఈ (వతిలో 

పీఠికాకర్ల చూపిన పాఠాంతరాలన్నీ కాలికమైన [పయోజనం ఉన్నవి. అంటే 
తొలి ముదణ (పతిలోని పాఠాంతరాలను వీరు చూపారు. మలి ముదణల 

జోలికి పోలేదు. 

అర్హ వివరణ సందర్భంలో, 'విజయసమార బ్బవేళ కొతుకముని (1 ఆ 

40 వ అన్నదాంట్లో, “కౌతుకము అనే పదానికి వూర్వవ్యాఖ్యాతలందరూ 

ధర్మారావుతో సహా, 'కౌతుకము అంటే ‘కంకణము అన్న ఆర్థముందన్న 

విషయము గుర్తించలేదంటారు జి. వి. కృష్ణారావు. పెళ్ళికి వెళ్ళుతున్నట్టు. 

వెళ్ళుతున్నాడే కాని, పెళ్ళికి వెళ్ళడంలేదు కాబట్టి 'కంకణమి న్న ఆరం ఇక్కడ 

పాసగదసీ, దూరాన్యయం ఆనీ ధర్మారావు, ఈ ఆషేపణను తోనిపుచ్చాడు. 

ఆలాగే “గుడా కేశుడి న్న శబ్దానికి ఆరం లాగుతూ సూర్యరాయాంధ నిఘం 

టువును సాశ్యంగా తెచ్చుకుని, “జెముడు వలె మిక్కుటముగా పెరిగిన జుట్టు 
కలవాడన్న”' అర్జాన్ని కృష్ణారావు (వతిపాదించాడు. ఈ వర్ణనా సందర్భంలో 

కవి చెప్పాలనుకుంది కేశనైల్యమూ _ సొందర్యమూ మా[తమే అన్నారు తాపీ. 

దీనికితోడు _బౌణ్యనిఘంటువు అర్హ వివర ణాన్నీ, దానికి వీరేశలింగం అంగీకారాన్నీ 

తమకు సమర్థనీయంగా తోస్తున్నాయని ఆంటూ సవినయంగా కృష్ణారావు 

అభ్యంతరాన్ని నిరాకరించాడు. ఆలంకార నిర్ణయంలో, కృష్ణారావు సూచనలను 

కొన్నిటిని అంగీకరిస్తూనే (1 ఆ. లీఫ్ స.) పతీవం కాదనీ; (కే ఆం. 44 ప.) 

శ్రేషకాబోదనీ, ధర్మారావు ఇలాటి విషయాల్లో భేదాభిపాయాలను కూడా 

సహృదయులు ఆమోదించాలన్నారు. 

“ఎరుగవే ధర్మపరుడవు నృపకుమారా” (1 ఆ. 180 పం అనే 

దాంబ్లో ధర్మారావిచ్చిన ధర్మతత్పరత, ధర్మరాజుకు తోబుట్టువు అన్న 
దాంట్టోని కాకువు సమ్మతిస్తూనే కృష్ణారావు ధర్మం అంటే విల్బు ఆనే ఆర్థం 
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కూడా చేర్చడం ఆధికచమత్యా_రాపాదకం అంటారు. ధర్మం అంకే విల్లన్న 

భావం తాపీవారికి తలియంది కాదు. శృంగార సోరక మైన ఈ సందర్భంలో 

ఉలూచి ఆర్డునుడ్ని ఎత్తి పొడవటానికి ధర్మరాజునీ అతని తమ్ముడి ధర్మ 

పరత్వాన్నే ఆలంబనంగా చేసుకుంది. పకరణోచేతంగా 'విల్టు' అన్న 

ఆర్షాన్ని చెప్పటం ఎరువుసొమ్ముగా తాపీవారు భావించారు. కానీ సాహిత్యం 

ఆలోచనామృతం కనుక పరాశరం గోపాలకృష్ణమూర్తి, చేమకూర కవి 

కవితా విలానం అన్న (పశంసా సమీక్షలో, అభయాన్ని అర్థించేటప్పుడు 

సమర్హుడైనవాడి అండ చేరడం సముచితం కాబట్టి చెరుకువిల్లువాని బారినుండి, 

గాండీవధారివై న నీవు రక్షించగలవనడంలో మరింత సారన్యం ఉందన్నాడు. 

ఇది సమర్గసీయమనిపిస్తోంది. తాపివారు దీన్ని చూసుంపే సహృదయతతో 

అంగీకరించి ఉండేవారు. ఇదే సందర్భంలో 'ధర్మపరుడవి నే కాకుస్వరంలో, 

ధర్మరాజు అనే అర్థంలో ఏకదేశమెన ధర్మశబ్దానికి ఢర్మరాజన్న అర్హంరాదని 

గోపాలకృష్ణమూర్తి ఆభి|పాయం. కానీ నామవాచకపరంగా కాక గుణవాచ 

కంగా ఎ త్రిపొడుస్తూ ఎద్దేవా చెయ్యటానికి “ధర్మ శబ్లాన్ని ఉపయోగించా 

డనాలి. రెండు మూడు సందర్భాల్లో ధర్మారావు చెప్పిన ఆర్హాల కంచే విశే 

షార్థాలు చెప్పటానికి పరాశరం వారు (పయత్నించారు. 1 ఆ, 209 

పద్యంలో “మెట్టు అన్న పదానికి ఏరు “కొండి అనీ; 'నెన్నుదురు చందు 

రులో సగపాలు (1 ఆ. 214 ప) ఆన్న దాంట్లో కృష్ణ శుక్షపశాల్లో అష్టమి 

నాటి చందుడు ఒకేలాగుంటాడని; “చూపులు అంగజుని చూపులలో మేలర 

ములు” (ఇదె పద్యంలో) అన్న వద్యంలో మన్మధుడి పుష్పసాయకాల్లో మొద 

టెదికాక నాలుగవదైన నవమల్లి కలాంటిది “బాలముద్దున్ తలీచూప్పలనీిి 

కొత అందాలను చెప్పారు,?? ఇక జి. వి. కృష్టారావుకు తాపీవారు 1969 

ఫి|బవరి తామ్మిదిన ఆంధ(పభలో సమాధానం రాశారు. ఎస్. గంగప్ప కూడా 

కృష్ణారావు ఆకేపణలకు భారతిలో సమాధానంరాసూూ తాపీవారిని సమర్థించాడు. 

తాపీవారు తమ వాాఖ్యకు హృద యోల్లాసమంటూ సేరుపెట్టటంలో కపి 

హృదయాన్ని ఆవిష్క్లరిస్తానసీ, పాఠకుల హృదయాలను అలరిసానసీ 

ఆంటున్నారనవచ్చు. వీటన్ని టిసీ మించి తమ హృదయానికి ఊల్హాసంతో కూడిన 

తృ పిసి ఈ పేరులో వెల్లడించి ఉంటారనవచ్చు. ఉల్పాసమం టే ఆధ్యాయమన్న 

ఆర్హమూ ఉంది. పాఠకుల దృష్టిలో తెలుగు కావ్య వ్యాఖ్యాన చరితలో ఇదొక 

నూతనాభ్యాయం అన్న అర్భం స్ఫురింవచేయటం కూడా వారి అశయమే, 

దీనికి తోడు ఉలానమంటపే ఇదొక మజిలీ. చేమకూర కవి హృదయాన్ని 
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సమర్థవంతంగా ఆర్థం చేసుకోవటంలో ధర్మారావు ఒక మజిలీ చేరుకున్నాడనీ, 

తర్వాతి తరం మరింత భావస్పోరకంగా వ్యాఖ్యానించడానికి అవకాశం 

ఉందన్న వారి ఉద్దేశం కూడా కనిపిస్తుంది. 

విజయవిలాసక ర చేమకూర వెంకట కవి, మాటల్లో చెప్పాలంటే 

“కడుకన్నుల కప్పుకొనుం పదుండు” (ల ఆఅ. 1783 పు) అన్నట్టు, తెలుగు 

సాహితీతోకం ధర్మారావు వ్యాఖ్యానాన్ని కన్నులకద్దుకోవట మేకాదు-_ కన్నుల 

కప్పుకుంటుంది కూడా. జీవిత లక్ష్యంగా, తపస్సుగా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యానం 

వల్ల తెలుగు సాహితీ జనం నోళ్ళలో విజయవిలాసానికి _ తాపీ పర్యాయపదంగా 
ఉంటుంది. 
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ధర్మారావు, రాలూ _ రప్పలూ, విశాలాంధ పబ్రిషింగ్ హాపుస్, 

విజయవాడ, 1979, పేజి 95. 

శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటావుతో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

శ్రీ పురిపండా అప్పలస్వామితో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు, 

శ్రీ తిరుమల రామచం[ద, మరపురాని మనీషి, యువభారతి ప్రచు 
రణలు, 1975 పేజి, 7/5. 

ధర్మారావు, హృద యోల్లాసవ్యాఖ్య, విశిష్ట (పచురణలు, హైదరాబాదు, 

1965, పీఠిక పేజి 10. 

ధర్మారావు, హృదయోల్హాన వ్యాఖ్య, విశిష్ట (పచురణలు, హైదరాబాదు, 

1985, పీఠిక పేజి 10. 

శ్రీ శ్రీపాద సుబమణ్యశార్త్రి, అనుభవాలూ - జ్ఞాపకాలూనూ, రండవ 

సంపుటం, కళాభివర్దసీ పరిషత్తు, రాజమ హేం[దవరం, 1958, 

కేజి 186 _ 187. 

శ్రీ మేడవరపు వెంకటనారాయణ, తెలుగు వరికోధన సంహిత, తెలుగు 

ఆకాడమీ |పచురణ, హైదరాబాదు. 1975, "పేజి 140. 

వివరణకర్త : శ్రీ సన్నిధానం నూర్యనారాయణ శాస్ర్రి, కావ్యాలంకార 

నం|గహం, మచిలీపట్నం, 1959, రెండవ అధ్యాయం, పేజి 271. 

సంపాదకుడు : అకిారాజు ఉమాకాంతం, తెలుగుదేశ వాజ్మయ 

పతిక, 1921 నవంబరు. 

శీ నిడుదవోలు వెంక[టావు, ఆంధవచన వాజ్మయం, రెండన 

ము[దణం, 1977, పేజి 1రిర్ _ 186. 

వసుచరిిత సవ్యాఖ్యానము, 1889, పేజి 48. 
ఈ పతి డాక్టర్ అక్కిరాజు రమాపతిరావు (హైదరాబాదు దగ్గరుంది, 

శ్రీ బులుసు వెంకటరమణయ్య, ముకుర వ్యాఖ్యాసహిత విజయవిలాస 
ముదణ విజ్ఞప్తి, 1952, పేజి 6. 

వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్తుంలు, విజయవిలాసము పీక 1909. 

శ్రీ వేదం వెంకటాయకశా స్రీ, సారంగధర పీఠిక, 1910, వః 

పేజీ 2, 

పె 
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26. 

27. 

శ్రీ వేటూరి |పభాకరశాన్రి, సీంహావలోకనం, రెండవమ్ముదణ, 1955 
"పేజి 49. 

శ్రీ గుజ్బం వెంకట సుబ్బరామయ్య, వేదం వెంకటరాయశాన్ర్రి, 

సంస్కృతి, 1982, పేజి 62. 

శీ గుల్దం వెంకట సుబ్బరామయ్య, వేదం వెంకటరాయశాన్ర్రి, 

సంస్మృతి 1986 "పేజి 53. 

బంగోరె, (బౌన్ జాబులు, యస్. వి. విశ్వవిద్యాలయం, తిరువతి, 

1977, పేజి 66. 

“ఇహాన్వయ ముఖేనైవ సర్వం వ్యాఖ్యాయచేమయా-నా మూలం లిఖ్యతే 

కించిన్ నాన పేశిత ముచ్యతే” 

వేటూరి [వభాకరశాశ్ర్రి, మీగడ తరకలు, 1951, పేజి 198. 

శ్రీ వేటూరి [పభాకరశాన్ర్రి, మీగడతరకలు, 1951, పేజి 190. 

శ్రీ గుజుం వెంకటసుబ్బరామయ్య, వేదం వేంకటరాయశాన్తి సంస్మృతి, 

19982, "పేజి 94. 

సమదర్శిని దినప్మతికల్లో ఈ వార్తలు వరుసగా _వచురితాలయ్యాయి, 

1982 ఫ్మిబవర. 

భారతి, (పజోత్పత్తి, ఫాల్గుణం, 19832 

ముదణ కోసం శుద్దవతిని తయారుచేయడంలో తాపీ మోహనరావు, 
దేవులపల్లి పణభాకరరావు, కుమాం సి. హెచ్. లీల, తదితరులు 

తోడ్పడ్డారు. 

పరాశరం గోపాలకృష్ణమూర్తి, చేమకూరకవి కవితావిలానసం, 1976, 

"పిజి లే2, 



నగర పస్థం 

వృతి రీత్యా, పరిశోధనల రీత్యా, కార్యకమాల రీత్యా తెలుగుదేశంలో 

నాలుగు మూలలా తిరిగిన ధర్మారావు మృదాసు నగరాన్నాదిలి 1850లో 

హైదాబాద్ వచ్చారు. అప్పటికే వీరి కుమారుడు చాణక్య చిత్రరంగంలో బాగా 

పేరు (ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాడు. అయితే చిత్రరంగం వీరి కుటుంబాన్ని 

మ్మదాసులోనే ఉండనిచ్చింది కాదు. చాణక్య పిల్లల చదువులకోసం వీరంతా 

హైదాబాద్ తరలి వచ్చారు. చాణక్య సినిమా పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకొని 

క్షణం తీరికలేని ఆభ్యుదయ దర్శకుడుగా గణనకెక్కాడు. ధర్మారావు కూడా 

రెండో [ప్రపంచయుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మృదాసునుండి జనవాణి వార 

స్మతికను నడుపుతూ మ్మదాసు వ్యక్తిగానే నిలిచిపోయారు. మోహనరావు 

1905ల లో విజయవాడలో విశాలాం[ధ, దినప్మ తికలో చేరడం వల్ల జనవాణి 

ఆగిపోయింది. చాణక్య సీనిమా పరిశమలో ఉండడంతో ధర్మారావు పషతికా 

కార్యక మాలు మూత పడ్డాయి. కేవలం వీరి సాహిత్య వ్యాసంగం కోసమె 

మదానులో కాపురం ఉండడం అనవసరమనిపించింది. అప్పటికే మ|దాసు 

త్యాగరాయనగర్లో ధర్మారాపు +ఒక ఇల్లు కట్టాడు (1286). ఇల్టుందిక దా 
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అని మదాసులో ఉండడం వల్ల చాణక్య పిల్లల చదువు దెబ్బతినిపోయే 

లాగుంది. అదీకాక స్వరాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మదాసులో 

ఉండడంలో ఆర్థం లేదనిపించింది. వీటన్నిటికీతోడు ధర్మారావు 
వృద్ధాప్యం, సినిమారంగంలో వారిని ఆష్టేకాలం ప ట్రై ఉంచేలా కూడా 

కనిపించలేదు. సినిమారంగంలో ఆప్పటికే అనేకమంది ధర్మారావు _పోత్సా 

హంతో రచయితలుగా నిలదొక్కుకున్నారు. పా(దాబాద్లో కూడా సారథీ 

స్తూడియోస్ ఏర్పడింది. అంతగా చితరంగాన్ని వదలకూడదనుకున్నా, చేయా 

లనిపిస్తే తాపీవారికి ఇక్కడా చేతినిండా పని ఉంటుంది. అదీకాక ధర్మారావు 
రచనలనేకం [గంథరూపాన్నింకా సంతరించుకోలేదు. (ప్రధానంగా, వారి జీవిత 

తపస్సుగా రాసిన విజయవిలాస వ్యాఖ్యానం ఇంకా వెలుగు చూడలేదు. 

ఇవన్నీ మనసులో ఉంచుకుని ధర్మారావు సకుటుంబంగా పాదాబాద్ 

కొచ్చారు. కాచిగూడ సేషన్ ఎదురుగా ఉండే 'చి|తకూట్' అనే ఆద్దెయింట్లో 

ఉన్నారు. ధర్మారావు హై దాబాద్కు రావడం ఇక్కడి సాహిత్యవరుల్లో చాలా 

ఉత్సాహాన్ని కల్లించింది. వామపక్షభావాల రచయిత లకో పట్టుగొమ్మ చిక్కి 

నట్టు సంబరపడిపోయారు. పండితులు తమకో (పసిద్ద వ్యాఖ్యాతతో (ప్రత్యక్ష 

పరిచయం అవుతున్నందుకు సంతోషించారు. [గాంధికభాషావాదుల గుండెల్లో 

గాలం పడింది. సాహిత్య అకాడమీ కార్య కమాల్లోనూ, కృష్ణదేవరాయ [(గంథా 

అయ నభా మంటపాల్టోనూ ధర్మారావు కంఠం హ్మైదాబాద్ నగరవాసులకు 

పరిచయమైంది. బి. రామరాజు ఏరికి సన్నిహితులుగా ఉండేవారు. 

ఇక ధర్మారావు, భాగ్యనగరాన్ని కేందస్థానంగా చేనుకొని తెలుగు 

దేశంలో సాహిత్య కార్యక్రమాలకు హాజరవడం ఆరంభించాడు. ఆం|ధవిశ్వ 

విద్యాలయం విద్యార్థులు నిర్వహించే ఆంధాభ్యుదయోత్సవాలలో (ప్రధాన 

వకగా 1959లో (వా లేరు) పాల్గొని అక్క_డి వామపక్ష విద్యార్థుల భావాల 

కొక సాహితీ ప్రతిపత్తిని కల్పించాడు నెల్లూరులో జరిగే తిక్కన జయంత్యు 
తృవాలకూ, ఏలూరులో సాహితీ దర్చారుకూ ఇక్కడినుండే [(ప్రయాణమవు 

తూండేవారు. 

"వాదాబాద్లో అనేక సాహితీసంస్థలు ధర్మారావు సలహా సం|పతింపు 

లతో నథవడం ఆరంభించాయి. ధర్మారావుభార్య్ష అన్నవూర్ణమకు ఆరోగ్యం చెడి, 

కమంగా క్షీణించి చివరకు 1961 _వ్మపిల్ & వ మైదాబాద్లోనే మరణిం 

చింది. ఆప్పటికి ఆమెవయస్సు 68 సంవత్సరాలు. ఇది నిజంగా ధర్మారావుకు 

"పెద్ద దెబ్బ అనవచ్చు. అడుగడుగునా ధర్మారావు కష్టాల్లో కలిసొచ్చిన వ్యక్తి 
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చనిపోవడం ఆయనను చాలా కాలం కుంగదీసింది. తన [గంధాలను 

అచ్చెయించాలనుకున్న వారి కోరిక తాత్కాలికంగా అడుగునపడింది. ఆ 

రోజుల్లో ధర్మారావుకు, బలరామాచార్య, సి. వి. ఆర్. (ప్రసాద్, పరుచూరి 

హనుమంతరావు, రాంభట్ల, రామరాజు మొదలై నవాళ్ళు మానసికంగా చాలా 

బలం సమకూర్చారు. 

మి|తుల అండా, సాహిత్య కార్య్మకమాలూ, సొంత (గంధాలను 

వెలుగులోకి తేవాలన్న ఆకాంజూ; ధర్మారావును తిరిగి త్వరగా కోలుకొనేలా 

చేశాయి. అన్నపూర్ణ (ప్రచురణలనీ, తాపీ (పదురణలనీ పేరుపెట్టి తన_గంధా 

లను కొన్ని |పచురించాడు. ఈ సందర్భంలో వీరికి చందా నారాయణ శేషి, 

ఫీవాజి పస్ యజమానులూ బాగా కలిసౌచ్చారు. తాతాజీ “చితకూట్'ను 

వదిలి 1962 లో చిక్క_డవల్లిలో మరో అద్దె యింటికి మారారు. 

తాతాజీ రచనలంటూ ఆరంభించి, “పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వో త్తరాలిను 

1960 సెపైంబరులోనూ; వారి ఖండకృతులలో కొన్నిటిని “పాతపాశీ అంటూ 

అక్టోబరు 1960 లోనూ మొదటిసారిగా [గంధరూపంలో తెచ్చారు. అలాగే 

ధర్మారావు సతీమణి అన్నపూర్ణమ్మ సేరుమీద అన్నవూర్ణ [పచురణలంటూ 

విజయవాడ చిరునామాతో, సాహిత్య మొర్కొరాలను ఆక్టోబ tS 

శ్రరచారు. ఇందులో వ్యాసాలన్నీ సాహిత్యపరమైనవి. అప్పుడప్పుడు కాగడా, 
జనవాణి పతికల్లో (పచురిత మైనవి. ఆ తరువాత తాపివారి (పచురణలు - 

విజయవాడ అంటూ, దేవాలయాల మీద బూతుబొమ్మలెందుకన్న (గంధం 

రెండవ 1పచురణను 62 అక్టోబరులోనూ; అవన్నీ సీకళ్ళేనా? అన్న 

నాటికల సంపుటిని మొదటి పర్యాయం రల జనవరిలోనూ వెలువరించారు. ఈ 

నాటికల్లో వెండి మువ్వలు తప్ప మిగిలినవి అంతకు వూర్వం రెండుసార్లు 
వివిధ హతికల్లో అచ్చయా్యయి. ధర్మారావు, తాను నడిపిన పృతికల్లో రాసిన 

వ్యాసాలను కొన్నిటిని ఆలిండియా అడుక్కుతినేవాళ్ళ మహాసభ అన్న 

(గంధంగా మొదటిసారి 1961 అక్టోబరులోనే _ప్రచురించారు. 

హైదరాబాదుకు స్టిరనివాసం మార్చినప్పటినుంచీ తమ రచనలను ఓ 

వైపు అచ్చుకు సిద్దంచేసి _పచురిస్తూనే; తమ హృద మోల్లాస వ్యాఖ్యకు తుది 

మెరుగులు దిద్దడం ఆరంభించాడు. తీరిక చిక్కినప్పుడల్లా మితులతో దాని 

[ప్రచురణ విషయం (వసావిస్తూండేవాడు. చివరకు సన్నిహిత మితులు 'పెటైన 

ఒ త్రిడివల్లా, కుమారుడు మోహనరావు పట్టిన పట్టువల్హా ఎలాగైతేనేం 1966 
పాంతానికి (పెస్కాపీ తయారైంది. ఈ మధ్యలో నిరంతరం అధ్యయనం 
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చెస్తూ తన వ్యాఖ్యకు తది రూపమివ్షడంలోనూ, తన రచన లెక్క డెక్క 

డున్నాయో వెతుక్కుంటూ వాటిని సరిచేసి పచురిస్తూండడంవల్లా ధర్మా 

రావుకు కంటి జబ్బు వచ్చింది. దీనికితోడు వయస్సువల్ల వచ్చిన కాటరాక్టూ 

ముదిరింది. చివరకు చూపు బాగా మందగించడంతో 1964 జనవరిలో సరో 

బిసీ దేవి ఆస్పతిలో కంటికి శస్త్ర చికిత్స జరిగింది. డాక్టర్ల బలవంతాన 

కొంతకాలం వ్యాఖ్యకు తుది మెరుగులు దిద్దడం ఆపారే కాసీ, వారిని కలవడానికి 

వెళ్ళిన మితులందరితో ఆ వ్యాఖ్యకు తానెలా అందాలు సమకూరుస్తున్నదీ వివ 

రించడం మాతం మానలేదు. చివరకు బలరామాచార్య, రామరాజు, రాంభట్ల 

కృష్ణమూర్తి తదితరులు ఇచ్చిన అండదండలతో 1968 మే కల్లా 

హృద యోల్లాస వ్యాఖ్య వెలుగుచూసింది. ఈ గంధం చిన్నదీ చితకదీ కాదు. 

అచ్చుబిల్లు తడిసి మోపెడైంది. హె దాబాద్లో పేర్ముపతిష్షలున్న కొందరు 

మృతులు దిని [పచురణకు విరాళాలు వసూలు చేద్దామని భావించి ఓ ఉప 

సంఘంగా ఏర్పడ్డారు. కానీ దానివల్ల ఆశించినంత ఫలితం కన్సించలేదు. 

సాహిత్య ఆకాడమీ కూడా ఏకొద్దో సాయంచేసింది తప్ప, (ప్రచురణ వ్యయంలో 

ఆది ఏమూలకూ సరిపడలేదు..! ధర్మారావు ఈ దశలో చాలా బాధపడ్డాడు. 

ఎలాగోలా ఆ వ్యాఖ్యానం విశిష్ట రచనలు” అన్న _పచురణ సంస్థ పేరుకింద 

వెలువడింది. అలాగే ధర్మారావు పాత పాళీలో (ప్రచురించినవి, అప్పుడప్పుడు 

రాసిన ఖండికలూ కొన్ని “మబ్బుతెరలు అన్న ఖండకతి సంపస్పటంగా 

ఈ 1972 లో |పచురణ సంస్థ పేరు కిందే |పచురించాడు. 

తన ఇతర [(గంధాలనూ, [గంధరూపంలో రాని ఇతర రచనలనూ 

పచురించాలని ధర్మారావు ఆకించారుకానీ, విజయవిలాసం వ్యాఖ్యాన |పచురణ 

ధర్మారావును ఆర్థికంగా వెంటనే కోలుకోనివ్వలేదు. విజయవిలాస వ్యాఖ్యానం 

ఆచ్చులో ఉన్నపుడే, ఇంట్రో జారిపడితే ధర్మారావుకు కాలు విరిగింది (1967). 

సికిం|దాబాద్ గాంధీ ఆస్పతిలో చాలారోజు లుండడం అవసర మెంది. అప్పటి 

నుండీ ఏరెక్కడ కెళ్ళినా చేతిక్కరతో వెళ్ళాల్సిరావడంతో, ఆ బాధ పడలేక 
వెళ్ళడం తగ్గించుకున్నాడు. ఆరోజుల్లోనే ఆంటూండేవారు _ఆనలీ విజయవిలాన 

వ్యాఖ్యానానికి _ దర్శిదుడి పెళ్ళికి వడగళ్ళ వానలాగా . అన్నీ ఆటంకాలే 

ఎదురౌతున్నాయని. అన్ని ఆటంకాలనూ అధిగమించి ఆ వ్యాఖ్యానం జనంలో 

కొచ్చింది. _పజలు దాన్ని కళ్ళకు కప్పుకోవడం జరిగింది. ఈ (గంధాన్ని 

వీలైనంత తక్కువ ధరకు (పజల కందివ్వాలని ధర్మారావు చాలా తావుతయ 
పడ్డాడు. 
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ఈ మధ్యలో ధర్మారావూ; వారికి నెల్లూరులో గాఢ మితుడుగా ఉండే 

మరుపూరి కోదండరామిరెడ్డి, మరికొందరూ కలిసి హమైదాబాద్లో రేణుకాపూర్ 

[ప్రాంతంలో స్థలాలు కొన్నారు. ఇది 1965 లలో జరిగింది.2 తమవాశ్శావరైనా 

హె[దాబాద్లో ఇల్లు కట్టుకోవాలన్న ఆశ ధర్మారావుకు ఆలాగే ఉంది. సారధి 

స్టూడియో నిర్వాహకుల్లో ఉండే కొందరు మితులతో కలిసి చాణక్య ఖైరతా 

బాద్ [పాంతంలో ఉండే రవీందనగర్తో స్ట సలం కొన్నాడు చివరకు. మొతా 

నికి అక్కడ ఇల్లు క ట్రించడం తపతపతషా. మ్మదాసు, హెదాబాద్ల మధ్య 

చాణక్య తిరుగుతూండడంతో ఆ బాధ్యత ధర్మారావుమీద వడింది. విజయ 

విలాసం అచ్చుకాలంలో ఇవన్నీ ఆర్థికవ త్తిడులుగా ధర్మాకావుని బాగా కుంగ 

దీశాయి.3 

వెంక టేశ్ష్వర విశ్వవిద్యాలయం ఆరంభమైనప్పటి నుండి ధర్మారావు 

దాని "సెనెటు మెంబరుగా ఉన్నాడు. వీరి భార్య చనిపోయిన తర్వాత వారి 

"పేర అక్కడి విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్న విద్యార్దికి ఏటా ఒక వంద 

రూపాయలు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేశాడు. ఆందుకవసరమైన డబ్బు 

ధర్మారావు ఫిక్సెడ్ డిపోజిట్లో వేశాడు. 1961 నుండీ ఇది అమలు 

జరుగుతోంది. 

ఇక తాతాజీ అభ్యాసాలను గూర్చి కొంత తెలుసుకోవడం ఆవసరం. 

ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా అవసరమే. 

గడ్డకట్టని మన సత్వం 

పెదవి దాటితే పృధివి దాటుతుందేమోనన్నంత గంభీరంగా ఉండే 

తత్వం ధర్మారావుది. కానీ ఎవరైనా ఏ విషయం గురించైనా కాస్త కదిపితే 

చాలు, [పపంచ పరిజ్ఞానాన్నంతో కుమ్మరిసాడు. ధర్మారావులో మాట్లాడడ మే 

ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనవచ్చు. కళ్ళద్దాలోనుండి ఎదుటివాళ్ళ మనస్సులోకి గుచ్చి 

గుచ్చి చూసే చూపులు నిరంతరం దేన్నో అన్వేషిస్తున్న పే అనిపిసాయి. ఎదుటి 

వాళ్ళను ఎక్కువగా మాటల్లో ఉంచి, మధ్య మధ్యలో తాను కల్పించుకుంటూం 

టారు. సన్నగా కోలదేరి ఉండే చేతి వేళ్ళు మంచి చిితకారుడి వేళ్ళని 
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గుర్తుకు తెస్తాయి. ఏమైందో తెలీదుగాని కుడిచేతి చూపుడు వేలు కొద్దిగా 

మొక్కపోయినట్టుం డేది. బహుళా ఎప్పుడో దెబ్బ తగిలి ఉంటుంది. 

సునిశితమైన హాస్యం వారి సొమ్ము. సమదర్శినిలో పనిచేసే రోజుల్లో 
ఏరి మ్మితులు కొందరు లోపలికివస్తుంటే అంతవరకూ గడబిడగా మాట్లాడున్న 

వాళ్ళను 'దేవాంగులొ' స్తున్నారు “వా దించేయండని _ హెచ్చరించేవారు. 

దీన్లో కొంత ఆ శ్రీలం ఉన్నా హాస్యాని కందరూ మెచ్చుకునేవోరు. అసలా వచ్చే 

వారు దేవాంగులు - సాలెవారు. ఆ మితులూ గలగలా నవ్వే'సేవారు. 

అలాగే ఆరు[ద, తాపీ ఇద్ద రూ; ఆరు[ద ఇంట్రో ఏదో సినిమావని చూసు 

కుంటున్నారు. మధ్యలో కాఫీ ఆయిందిద్దరికీ నూ. పక్కనుండే హోటలుకు కా స్త 

త్వరగా వెళ్ళచ్చని అడ్డదారిన పోతున్నారు. ముళ్ళకంచెలొ స్తే తలవంచుకు 

దూరిపోతున్నారు. వెంటనే తాతాజీ 'ఏం (బదర్ ? తలవంపులు తెస్తున్నావ్” 

అని జోక్ చేశారు. వెంటనే ఆర్ముద “జాను, మది ఆడ్డ దారులెప్ప్తుడూ తల 

వంపులే తెస్తాయ్' అని విట్” విసిరారు. 

తాతాజీని అటు సాహిత్యరంగం, ఇటు చలన చ్మితరంగం రెండూ 

కల్సి ఓసారి మదాసులో సన్మానించాయి. ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతూ 

“సాహితీమి|తులు వీడు సినిమారంగాని కెళ్ళకుండా మనకెందుకు దాపురించా 

డని బాధవ డై, సినిమారంగం వాళ్ళు వీడు సాహిత్యంలో పడక మన మధ్య 

కెందుకొచ్చాడని బాధపడి ఉంటార” ని తన సవ్యసాచిత్వాన్ని చమత్క 

రించారు. 

చదువుకునే కోజులనుండీ బూతు సమస్యలను పూరించడం అభ్యా 

సంగా చేసుకున్నాడు ధర్మారావు. మితులకు కేందంగా ఉంటూండేవాడు, 

కనుక సహజంగానే శేష సంభాషణ ఆలవడి ఉంటుంది. 

వీరు చక్కని సరసులన్న విషయం సినిమారంగంతో తాతాజీ సమ 

కాలికులందరికి తెలిసిందే. ఆలాగే వీరి ఇతర ఆలవాట్టూనూ. 

సాధ్యమైనంతవరకూ ఊత్తరాలకు (వత్యుత్తరాలు రాసే అలవాటు 

ధర్మారావుకుండేది. ఆయితే వీరికొచ్చిన ఊఉ తరాలను వారానికి మించి అపై 

'పెప్రవారు కాదు. వచ్చిన [పతి ఉ తరాన్ని మడిచి లాల్చీ జేబులోనో, తలగడ 

కిందనో పె ప్రేవాడు. వారం కాగానే సమాధానాలు రాసానా లేదా ఆని చూసు 

కుని చించేసేవాడు. అవసర మైనవీ, శాశ్వతంగా ఉంచాల్సినవీ ఆర్పే 

ఉంచేవాడు. 
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చాలా పొదుపరి అనవచ్చు. ఆదీ రాతలో మాత్రమే. చిన్నచిన్న కాగి 

తాల మీదా, ఉత్తరాల కవర్ల మీదా, ఆహ్వానప(తికల కవర్గ మీదా రచనలు 

చేస్తూండేవాడు. సినిమా పాటలన్నీ అలాగే రాసేవారని నాటి వారి మతు 

అంటూంటారు. 

చక్కని దస్తూరి. చిన్న చిన్న అక్షరాలు. కొద్దిగా గొలుసుకట్టు. 

ఎక్కువగా ఇంగ్లీషులోనే ఉ త్రరాలు రాస్తూం డేవాడు. సినిమా స్కి౨ప్పుకు సూచన 
లస్సీ ఇంగ్లీమలోనే రాసుకునేవాడు. నటనలనూ, హావభావాలను సైతం ఇంగ్లీ 
షులో మార్చిన్ లో రాసి ఉంచుకునేవాడు. 

సాధారణంగా కొందరు రచనలు చేస్తున్న ప్పుడు నిశ్శబ్ద వాతావరణాన్ని 

కోరుకుంటారు. కానీ ధర్మారావు ఆలా కాదు. ప్మతికల్లో పనిచేస్తున్న ప్పుడు 

కూడా 'స్టోన్' దగ్గర ఉండే చుట్టూరా వర్కర్ల గడబిడలూ, మెషిను దడ 
దడల మధ్యే సీరియస్ వ్యాసాలూ రాసేవారని నార్హవారి ఆఅభ్మిపాయం, వీరిల్లు 

ఎప్పుడూ వదిమందితో సందడిగా ఉంటూండేది. చుట్టూ పిల్లలంతా ఆడు 

కుంటూ కేరింతాలు కొడ్తూన్నా, తాతాజీ చాలా సీరియస్గా తలవంచుకు రాసు 

కుంటూనే ఉండేవారు. ఇంట్లోవాళ్ళు పిల్లలను గదమాయిస్తుంటే “అవన్నీ 

నాకేం పట్టవు. వాళ్ళనలా ఆడుకోనివ్యండం'టూండేవారని కోడలు రాజమ్మ 
ఆనుభ వం. 

ఎటువంటి సందర్భాల్లోనూ చిరుబు[రాట్టం కానీ, వినుక్కో_వడం కాసీ 

ఉండేదికాదు. పెద్దలకూ పిల్లలకూ ఒకే రీతి గౌరవాన్నందించే గొప్ప గుణం 

ధర్మారావుది. ముఖ్యంగా దప్రిలకు చాలా గౌరవం, ఇచ్చి మాట్లా దేవాడు. తన 

కోడళ్ళు సరోజిని, రాజమ్మ అంటే విపరీతమైన అభిమానం చూపేవారు. వారిని 

గురించి ఇతర పెద్దల దగ్గర (పశంసినూ మాట్లాడే గొప్ప మనసు వారిది. 

ఎవరివలనన్నా తాను సాయం పొందితే దాన్ని వదో రూపంలో తీర్చు 

కోవాలని భావించేవాడు. (పతి చిన్న సాయానికి కృతజ్ఞత వ్యకపర్చే లక్షణం 

వీరిది. ఇది వీరి జీవితంలోనూ, సాహిత్యంలోనూ అడుగడుగునా కనిపిస్తుంది. 
మాటల్లో చాలా మెత్తదనం. కటుత్యం అన్నది కనిపించనే కని 

పించదు. సాహిత్యరంగంలో _ శతువులతో చేసిన కుస్తీ పోటిల్లో ఎంతో 

నమత, సామరస్యం, ఎదుటివారి పాండిత్యం మీద గౌరవం, (పదర్శించిన 

ఘట్టాలు; భారతి వ్యాసాల్లోనూ, విజయవిలాస వ్యాఖ్యాన ఘట్టాల్లోనూ కొల్లలుగా 

మనకు కనిపిస్తాయి. వేదం వారి మీద చేసిన ఉపన్యాసం (అకాడమీ (ప్రచురణ) 

చూసినా, వేటూరి వారు చనిపోయినప్పుడు ధర్మారావు రాసిన (శ ద్ద్ధాంజలి 

భాగం చదివినా ఈ ఆంశం స్పష్టమవుతుంది. 
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భాందసులుగా ఆరంభమై ఛాందనులుగానే అంతమయే్యేవారు కొందరు, 

అభ్యుదయవాదులుగా మొదలై ఛాందసులుగా మిగిలిపోయేవాళ్ళు మరికొందరు. 

ఛాందసులుగా జీవితంలో అడుగిడి అభ్యుదయ వాదులుగా జీవితాంతం వరకూ 

నిలిచేవారుకొందరు.ఆందులో ఈ మూడో కోవకు చెందినవారు తాతాబీ.5 ఇలాంటి 

విశ్లెషణే ఆనటోల్ |ఫాంస్ను గూర్చి చేస్తూ విల్ డ్యురాంట్ ఇలా ఆంటాడు. 

“చాలా మందిమి, మనలో గొంతు చించుకొని పోయేంత రాడికల్స్గా 

జీవితాన్ని |పారంభించి, పోనుపోనూ అభివృద్ది అంటే పొడగిట్టనివాళ్ళంగా;, 
ఛాందసులంగా దిగజారిపోతూంటాం. అటు వాంకులో ఇంట రెస్ట్ పెరుగుతున్న 

కొద్దీ, ఇటు సమాజ సంస్కరణలో ఇంట రెస్టు తగ్గిపోతూంటుంది. కానీ కొంద 

రిలో మాతం ఆలాకాదు.” 

ఇది ధర్మారావు సంపూర్ణ జీవితాన్నీ పట్టిచ్చేముక్క-. యవ్వనంలోకి 

ఆడుగిడకముందే మానసికంగా గిటకబారిపోతున్న జనం మధ్య, ఎన భె 

ఆరులో కూడా ఇరవై ఆరు మనస్తత్వంతో; మానసిక యవ్వనంతో మిసమిన 

లాడిన నిరంతర అభ్యుదయపథగామి తాతాజీ. 

యుద్ద _పచారశాఖలో పనిచేస్తూ రాయలసీమలో తిరిగ కాలంలో ధర్మా 

రావు కాలికి పట్టిన ఎగ్లిమా; 1947 |పాంతంలో పట్టుకొన్న ఆస్త్మా, వారిని 

బాగా బాధించడం ఆరంభించాయి. ఒక్కో. సమయంలో ఆయాసం _ కొప్పు 

వచ్చినప్పుడు, చూసేవాళ్ళు భయపడిపోయేవారు. ఆవరేషనక్ చేసిన కన్ను 

సరిగా కన్పించక పోయినా, విరిగిన కాలు ఆలాగే జాధ పెడున్నా, ఎగ్జిమా 

సతాయిస్తున్నా; సాహిత్య వ్యానంగం, కార్యక్రమాలను మానుకునేవారుకాడు. 

తమను కిలవడానికి ఇంటికొచ్చే మ్మితులతో నాటి రాజకీయ పరిస్టితుఅను గూర్చి 
చర్చిస్తూండేవారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలను చాలా 

(శద్దగా ఆధ్యయనం చేస్తూండేవారు, 

1962 తో భారత _ చైనా సరిహద్దు సమస్యమీద చైనా దండయాత 
చేసినప్పుడు ధర్మారావు చాలా బాధపడ్డాడు. ఆయినా దేశ రక్షణలో యువకులు 
ముందుండాలని ఆకాంక్షించారు. ఆ భావాన్ని, ఆప్పుడు యువజన విద్యార్ధి 

సమాఖ్యల మాస ప్మతిక “యువజనిలో “ఊసుపోక” ఆన్న శీర్షిక కిండ 

స్పష్టంగా వ్య క్రవర్చాడు. “ఇది వినోదాలకు వేళకాదు; వేడుకలకు సమయం 
కాదు. దేశానికంతటికి ఇది పరీక్షా సమయం. యువజనులకందరకూ తీకా 

తరుణం” అన్నారు. ఇవే సందత్భృంతో దేశంలో ఉండే చీడపురుగులను 
గురించి చెప్తూ “మన దేశంలో ఊన్న కొందరిని (పజ్యూదోహులనాతి. వీరికి 
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కావలసినదంతా స్వలాభం. |పజలేమయినా సరే, దేశమేమయినా నడకే, వీరి 

లాఖాలు ఒకటి నూరుగా పెరగాలి. “వ ట్రి పుణ్యానికి ధరలు పెంచేస్తారు. 

ఉన్న సరుకులు లేవని వీకటి బజారులకు పంపుతారు. ఎటువంటి అన్యాయాని 

ఆనా, ఎలాంటి: అనత్యానికైనా జంకరు. వదపహార కాల (పజూకంటకులు. 

జాతికి చీడపురుగులు.'” ఇలాటి వారిని అరికట్టాలంటూ “es సామర్థ్యం ఒక. 

యువజనులకే ఉందని” వాళ్ళను |పశంసించారు.6 

మొదటినుండి. ధర్మారావుకు సన్నిహితుడూ, మంచి మితుడూ గురు 
పుత్రుతూ గిడుగు సీతావతి. ఇద్దరూ హైదరాబాదులో స్థిరనివాసం ఏర్పరచు 
కున్న తర్వాత పరిచయాలు మరింత పెరిగాయి. సీతాపతి 7ర వ జన్మదినం 

సందర్భంగా 1962 లో ఒక సన్మాన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ముళ్ళ 

వూడి తిమ్మరాజు అధ్యక్షుడు. ధర్మారావు ఆ సందర్భంలో సభ్యుడుగా 

ఉన్నారు. 

ఆ రోజులోనే గోపీచంద్ 2_11-1962 న హైదరాబాద్ లో మరణిం 

చాడు. రేడియోలో 8-11-62 న తాపీ శదాంజలి ఘటెస్తూ, చప్పడు చేయ 
కండి న్నిదస్తోతున్నాడిని అన్నారు. “ఆయన మి ఫడేళ్లు బతికి ఉంటే 

ఆంధ సారస్వతానికి ఉపకారం ఎంతో జరిగి ఉండేదన్నారు. పాదరసం 

లాంటి తెలివి కఅవాడు. గోపీచంద్ ఆని నివాళులందించాడు. 11.11.1962 న 

భాషా నిలయం _హై(దాబాద్లో జరిగిన సంస్మరణ సభలో ప్రసంగించాడు, 

ధర్మారావుకూ, పురిపండాకూ చాలా సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. 

విశాఖ కవితా సమితిలో మొదటినుండీ ధర్మారావు సభ్యులు. వ్యావహారిక భాషో 
ద్యమంలో' ధర్మారావు అడుగు బెట్టడంతో వారిద్దరి సంబంధం మరింత దృఢ 

తరం ఆయింది. వ్యావహారిక భాషోద్యమంతో పురిపండా జీవితం పెనవేసుకు 

పోయిందనవచ్చు. వారికి విశాఖ పౌరులు 1964 లో విశాఖ టౌన్ హాలులో 

షష్టివూ ర్తి ఉత్సవం జరిపారు. ఆ సభలకు ధర్మారావే అధ్యక్షత వహించాలని 

పురిపండా. భావించాడు. ఆసమయంలో ధర్మారావు ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బ 

తింది. పురిపండా ఆహ్వానించగానే తాపీ అంగీకరించాడు. డాక్టర్లు (పయాణం 

చెయ్యవద్దని సలహా ఇచ్చారు. “బతికినన్నాళ్ళు నీ భజన తప్పను గాని మరణ 

కాలమునందు మరతునేమొ అని నరసింహ శతక వద్యభాగం చదువుతూ 
వ్యావహారిక భా షోద్య మాన్ని చివరి దశతో కూడా మరవనని వ్యాఖ్యానం చేస్తూ 

సభలకు రావడానికి ఆంగికరించారు.? 
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ఈ సభల్లో తానెలా వ్యావహారిక వాదిగా మారిందీ వివరిస్తూ పురివండా 

వ్యావహారిక భాషోద్యమానికి చేసున్న "సేవను (పస్తుతించాడు. వశ్వవిద్యాలయా 

లింకా వూర్రిగా ఆంగికరించనందుకు బాధను వ్యక్తం చెకాడు.కి 

తెలుగు అకాడమీ వాళ్లు పాఠ్య (గంధాలు (_పచురించి మొదటి దఫా విడు 

దల చేసిన వాటిని సమీకషించమంటూ ధర్మారావుకు ఇచ్చారు. ఆం(ధజ్యోతిలో 

వీటిని సమీక్షిస్తూ, ఇవి ఇంకా చాలా సరళమైన శైలిలో ఉండాలని అన్నాడు, 

ఆ సందర్భంగానే తెలుగు అకాడమీవారు ఒకసారి ధర్మారావుని ఇంటర్వ్యూ 

చేశారు. అప్పటికి మళ్ళీ వ్యావహారిక, |గాంధిక భాషా వివాదాలు మొదటి 
కొచ్చాయి. పుసకాల భాషమీద పింగళి లక్ష్మీకాంతం కమిటి కొన్ని సిఫా 

రులు చేసింది. ఆ కొద్దిపాటిదాన్నయినా తూట్లు పొడవాలని ఉస్మానియా 
విశ్వవిద్యాలయంలో నాటి తెలుగు శాఖలో కొందరు (పయత్నించారు. దాన్ని 

1పస్తావిస్తూ “వ్యావహారిక భాష విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఆమల్లోకి రావటం 

ఖాయం. యువ విద్యార్థులు ఆ బాధ్యత తీసుకుంటారు. అయినా కొందరు 

పండితులు తమ అతగారి పెత్తనం కొనసాగాలని భావిస్తూ పు[శచెయ్యి ఆడై 

య్యాలని చూస్తున్నారు. ఆది కొనసాగదు. భవిష్యత్తు యువకులది”” అని 

చాలా తీవంగా వ్యావహారిక భాషా వ్యతిరేకులను తాపీవారు హెచ్చరించారు.9 

(1969). 

1970 ఒకరకంగా సాహిత్య రంగంలో కొంత మార్వుకు కారణ 

మైంది. శ్రీశ్రీకి షష్టిపూర్తి జరపాలని విశాఖ పౌరులు, తెలుగుదేశ 
సాహిత్యాభిమానులూ తలపెట్టారు. ఆ సభలకు ధర్మారావే అధ్యక్షత వహించా 

లని శ్రీశ్రీ పట్టు బట్టాడు. శీశ్రీకీ తాపీవారికీ చాలా ఆన్యోన్య సంబంధం ఉంది. 

శ్రీశ్రీ తానేది రాసినా “తాతాజీ ఇది వను అంటూ కూర్చోబెట్టి వినిపించేవాడు. 

ఆలాటి ఓ సంఘటన 1రలి లో 'హె(|దాబాద్లో తాపీవారింట జరిగింది. నేనూ 

చూశాను. ఇద్దరూ చంటిపిల్లల ల్లే కవిత్వాలు చదువుకుంటూ ఆహా, ఓహోలను 

కుంటూండేవారు. “తాపీవారిది సర్వతంత స్వతం|తమైన ధోరణి. ఆయనకి 
ఆయనే సాటి. సాహిత్యరంగంలో పెద్ద పీఠ మే వీరిది'10 అన్న భావం తీతీ 

కుంది. ఈ సమయంలో కూడా ధర్మారావు అరోగ్యం బాగా లేదు. డాక్షర్లూ, 

మితులూ విశాఖవరకూ [ప్రయాణం చెయ్యడం తాపీవారి ఆరోగ్యానికి మంచిది 

కాదన్నారు. ధర్మారావు అస్మాతో బాధపడుతున్నా, కాలు విరిగి బాధ'పెడున్నా 

సభలకెళ్ళి అధ్యక్షత వహిస్తానంటూ “ఆలాంటి సందర్భంలో [పాణం పోతే 

అంతకంటే నాకు కావలసిందేముంది'11 అని వెళ్ళాడు. శ్రేశ్రీ అంపె ధర్మా 

రావుకున్న ఆప్యాయత అలాంటిది. 
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ఆ సభలు ధర్మారావును ఊఉ త్రేజవర్చాయి. తెలుగునాట సాహితీపరు 

లెందరో నాడు హాజరయ్యారు. సన్మాన సభకు అధ్యక్షత వహిస్తూ “ఎక్కువ 

కాలం బతికి ఉన్నవారు సాధారణంగా సాహీత్యాలోచనాపరులే గాని మరొకరు 

కాదు, ఎక్కు.వకాలం బతకాలంటే మీరంతా చెయ్యవలసింది సాహిత్య దృష్ట 

ఏర్పరచుకోవడం”12 ఆంటూ (పజలకు అమరత్వం (పసాదించే అంజనం 

వెల్లడించాడు. 

'ఆ సందర్భంగానే ఏర్పాటు చేసిన సాహిత్య గోష్టిలో ఉవన్యసీస్తూ 

““కళ [పజాపయోజనాలకు ఉపయోగపడాలన్న సిద్ధాంతం (ప్రబలింది. కళ 

సమాజ అభివృద్ధికి కావాలి. ఆకాశ ౦లో విహరిస్తూ వీణ వాయించుకొని ఇంటికి 

చేరితే, (పియురాలులేదు. గంధం ఎండిపోతున్నాది ఆని ఏడుస్తూ కూచునే 

కవిత్వం పోయింది. ఆ వాయించినవారు మన' సభలోనూ ఉన్నారనుకుంటాను. 

కవికి తనకున్న జ్ఞానం తన సౌత్తుకాదు. ఇది జనరేషన్స్ నుంచి వస్తున్న 
కల్చర్. ఇది నాది అని ఇష్టమొచ్చినట్టు చెయ్యకూడదు'”'3 అంటూ కవిత్వం 

[పజల సాత్తన్న దాన్ని నిక్మొహమాటంగానూ, ఖండితంగానూ చెప్పాడు. 

ఈ సభల్లోనే విశాఖ విద్యార్దులు సాహితీవే త్తలకు సవాలుగా కరపష్మతాలు 

పంచడం ఆదీ జరిగింది. ఆప్పటికే దిగంబరులుగా పేరు తెచ్చుకున్న కవులు 

కూడా దీనికి వోజరయ్యారు. శ్రీశ్రీ రచనల సంపుటాలను ఆ సభల్లోనే 
విడుదలచేశారు. 

ఇది జరిగిన కొద్ది నెలలకు పహెదరాబాద్లో “ "సెవెన్ స్టార్స్ సిండికేటు" 

అనే సంస సాహిత్య సభలను నిర్వహించాలనుకుంది. ఆ సభలు జూాటిలీహాోలు 

ఆవరణలో జరిగాయి అంతకుముందు ద్వారకా హోటల్లో శ్రీశ్రీ తదితరులు 

సమావేశ మై ఆరసాన్ని పునర్నిర్మించాల్సిన అవసరాన్ని వివరించారు. 

కానీ సభల సమయానికి శ్రీశ్రీ, రమణారెడ్డి తదితరులు నగరంలోనే 
ఉండి సభలకు పోలేదు. దిగంబదకవులు కొందరూ కల్సి వీరూ *ఏప్టవ రచయితల 

సంఘం ఆంటూ మరో రచయితల సంమానికి పురుడుపోశారు. 

ఈ వీలిక ధర్మారావును బాగా బాధించింది. 194కిలో తెనాలిలో 

జరిగిన అఆరసం (ప్రధమ మహాసభలకు అధ్యక్షత వహించినప్పటినుండీ దిని 

వృద్దిని కాంక్షిస్తూ; అందుకు తోడ్పడుతూ వస్తున్న వ్య క్తి తాపీ, 

ఈ పరిణామాల దృష్ట్యానే 1970వ సంవత్సరానికి సాహిత్య రంగంలో 

(పత్యేకత ఉందని చెప్పడం. ఈ పరిణామాలకన్ని టికి ధర్మారావు కూడా 

సాక్షులుగా నాడున్నారు, 
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ఎంతో కాలం నుండీ హైదరాబాదులో తనదో, తనకొడుకులదో ఇల్లు 

ఉండాలన్న ధర్మారావు ఆశ 1969 చివరలో సాధ్యవడింది. ఖైరతాబాద్ లోని 

చాణక్య ఇంటి కెళ్ళాడు. తమపచురణల పంపిణీ బాధ్యత విళాలాంధ _పచుర 

ణాలయం తీసుకోవడంతో వీరికి కొంత మానసిక శాంతి కల్లింది.14 వీరి 

రచనలన్నీ త్వరత్వరలో పునర్ముుదణలకు రావడం, ఆర్థికంగా వెనులుజబాటు 

కల్లటంతోపాటు తృపి కూడా కలిగింది. కొత్తపాళీ 1955లో మొదటి 

ముదణ నుండీ అన్నీ విశాలాం[ధ వపచురణాలయమే వేసింది. 

మిగిలిన పుస్తకాలన్నీ రెండవ ముదణ నుండీ అన్నీ విశాలాంధధ [వచురిం 

చింది. దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు ? అన్నది మాతం, మూడో 

ముుదణ నుండీ విశాలాం[ధ [ప్రచురణాలయం చేవ ట్రైంది. ధర్మారావు రచన 

లన్నీ విశాలాంధ ప్రచురణాలయం వారే అచ్చువెయ్యాలని భావించి 1955 

నుండీ ధర్మారావు వెంటపడ్డారు.15 

భాష - లిపిని గురించి ధర్మారావు బాగా ఆధ్యయనం చేశాడు. లిపిని 

గురించి “ఓనమాలు” రాద్దామనుకున్నాడు. తిరుమల రామచంద చేసున్న కృషి 

చూసి బాగా (ప్రశంసించాడు. తాను మాతం రాయలేక పోయాడు. భాష మీద 

తిరుపతి సదస్సులో పాల్గొని, తన అభ్మిపాయాలను వివరించి భవిష్యత్తులో 

పాఠ్యగంధాల నిర్మాణంలో ఉపయోగించాల్సిన భాషకోరూపం కల్పించ 

డంలో కృషిచేశాడు. ఆలాగే ఆంధ్యపదేశ్ పభుత్వం, తెలుగు అకాడమీ 

సంయు కంగా ౪4/1 సెపైంబరు 4, 5లలో హైదరాబాదులో లిపి సంస్కరణ 

మీద ఓ సదస్సు నిర్వహించాయి. తాపీవారినీ ఆహ్వానించాయి. తెలుగుదేశంలో 

ఈ అంశంలో కృషిచేస్తున్న [ప్రముఖులూ, పొరుగు రాష్టా9ల్లో తమతమ లిపుల 

సంస్త్టరణలమీద కృషిచేస్తున్న పముఖులూ, హాజరయ్యారు. ఆరోగ్యం శీలకించినా 

ఆ సదస్సుకు ధర్మారావు హాజరయ్యాడు. ఒకభాగానికి అధ్యక్షతా వహించాడు. 

వ్వతేదీన అకాడమీ రెండవదఫా |పచురించిన పాఠ్య (గంశథశాలనువిడుదల చేశాడు. 

నాటి ముఖ్యమం తి (బహ్మానంద రెడ్డి, విద్యామం[తి పి. వి. నరసింహారావులు 

వసంగించారు. ఈ సభలకు ధర్మారావే అధ్యక్షత వహించాడు. డ్రయాశీల మెన 

పాత నిర్వహించ లేకపోయినా; లిపి సంస్క_రణలోనూ, అక్షరాల సంఖ్యను 

తగ్గించడంలోనూ, తెలుగు కన్నశాలకు ఏక లిపి ఉండాలన్న సుబ్బ 

రామప్పగారి వాదనలోనూ కల్పించుకున్నారు. అక్షరాల సంఖ్య విద్యార్దులకు 

తల బరువు కాకూడదన్నది వారి వాదం. వీలున్నంత వరకూ సంస్కృతం 

ప్రభావం తగ్గించాలన్నది వారి మతం. 
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1970 ఏ[పిల్లో ధర్మారావు ఆరోగ్యం పాడవడం ఆరంభించింది. 

అంటుకున్న ఆస్మా ఊపిరి సలపనిచ్చేది కాదు. పర్హాకిమిడిలో అబ్బిన 

చుట్టకాల్బే ఆలవాటు మానలేకపోయేవారు. (పతి నెలా వీరి మితులొకరు గోదా 

వరి పాంతం నుండి లంకపొగాకు పార్పెలు పంపిస్తూండేవారు. ఆయాసం 

తగ్గడానికి ఏదో ఒక మందు నోట్లో 'జబ్లో అప్ చేసుకుంటూండేవారు. దీనికి 

తోడు 1ళ71 తో 'పెల్చు వ్యాధి వచ్చింది. అప్పటికే దూర |పయాణాలూ, ఊరి 

[ప్రయాణాలూ మానుకున్నారు. 

నంస్క-రణ వివాహాల నిర్వ హణ 

ఇక్క_డుంటూ కూడా నగరంలో పలువురు మ్మితుల సంస్కరణ వీవాహో 

లను జరిపిస్తూండేవారు. ఈ అంశంలో ధర్మారావు భావాలను ఇంతకు ముందే 

స్పష్టంగా చూడడం జరిగింది. తరిమెల నాగిరెడ్డి కుమార్తె వివాహాన్ని హె(దా 

బాద్లో ధర్మారావే నిర్వహించాడు. వీరు వివాహం చేసే పద్దతి చాలాఆదర్శ 

పాయంగా ఉంటుందనేది మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్యగారి అభ్నిపాయం. 

అలాగే ౩.ఇ. రంగనాధాచార్నులు "పెళ్ళిని ధర్మారావుగారే నిర్వ 

హించారు. నిర్మల, |తిపురనేని సుబ్బారావుల పెళ్ళీ వీరే చెయించారు. 

ఇలాటి సంస్కరణ వివాహాలెక్కు_డ జరిగినా ఏమాతం వీలున్నా హాజరై 

(పోత్సహిన్తూండే తత్వం ధర్మారావుది. ఒక సందర్భంలో ఆవుల సొంబశివ 

రావు కుమా రె వివాహానికి ఆరోగ్యం జాగులేకపోయినా విజయవాడ వరకూ 

వెళ్ళి సంస్కరణ భావాలకు [ప్రోత్సాహమిచ్చిన వ్యకి ఏరు. 

ఇలాగే సంస్కరణ వివాహాలను ఈ కాలంలోనే తన మనుమరాలు 

జోయాకు హైదాబాద్లోనూ, మరో మనుమరాలు విమలకు విజయవాడలోనూ 
జరిపారు. తన అభ్మిపాయాలన్నీ తన ఇంటినుండే ఆచరణలో ఆరంభించి 

ఆతర్వాతే ఇతరులకు చెప్పేవారు ధర్మారావు. 
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ధర్మారావు కుటుంబం దానగుణం కలది. ధర్మారావు తం్మడిగారు 

విజయనగరంలో ఉండే రోజుల్లో ఆ చుట్టువక్క-ల వాస్రైవరికీ మంచినీళ్ళ బావి 

లేదు. వీరు తవ్వించాలనుకున్నారు. ఆ బావి ఆ(బాహ్మణులైన వీళ్ళింట్లో 

ఉంటే (బాహ్మ ఇలకు నిరపయోగమవుతుందని అనుకున్నారు. సగం బావి 

వీరింట్రోకి మరో సగం వీధిలోకీ ఉండేలా గోడకట్టి నుయ్యి తవ్వించారు. 

ఆలాటి గుణమే ధర్మారావుకి వచ్చింది. బంధువులు కాని, మితులు కాని ఆప 

దలో ఉన్నారంటే ఆర్థికసాయం చేస్తూం డేవాడు పురివండా వారి సతీమణికి 

ఓసారి కాన్సరు వస్తే ధర్మారావు ఆర్థిక సాయం చేశాడు. ఆలాగే బంధువు 

లిళ్ళల్లో ఎవరు చదువుకుంటున్నా సాయం పంపేవాడు. వాళ్ళవాళ్ళ జన్మ 

దినాల సందర్భంగా కానుక రూపంలో సాయం ఆంద జేసూండేవాడు. ఆ వర 

వడిలోనే విశాలాం[ధ పతికను 1958 లో ధర్మారావు ఆరంభించింది మొదలు; 

పిల్లల పేరు మీదో, మనుమల పేరు మీదో, కొంత కానుక పంపించేవాడు, ఈ 

సంప్రదాయం ధర్మారావు మరణానంతరం కూడా వారి మనుమలూ, మనుమ 

రాండూ ఇంకా కొనసాగిసూండడం ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. 

ధర్మారావు బంధువులెవరికి ఏ అనారోగ్యం వచ్చినా హైదాబాదొచ్చి 

వీరింట్లో ఉండి నయం చేసుకుని పోతూండేవారు. వాళ్ళకు సమ న్రమెన ఖర్చులూ 

ధర్మారావే భరించేవాడు 1972 డిసెంబరులో ధర్మారావు వదినకు (88 ఏళ్ళు 

కాలు విరిగితే తన ఇంట్లో అట్టి పెట్టుకొని నయం చేయించాడు.15 ఆ సంద 

ర్భంగా చాలా ఖర్చయింది. విశాలాం[ధ పచురణాలయం వారి వెంటబడి 

తన రాయల్టీ తెప్పించుకుని దానికి సర్దుబాటు చేసుకున్నారు. ఆలాగే వీరి 

బంధువు లిళ్ళలో ఎవరికి పెళ్ళయినా వాళ్ళను పిలిపించి బట్టలూ అవీ పెట్టడం 

ఆచారంగా ఉండేది.17 ఏరి ల్రైప్పుడూ జనంతో నిండి ఉంటుంది. విద్వాన్ 

విశ్వంగారితో తాపీ అన్నట్టు వీరిల్డు “హౌరా స్రేషన్*. దీన్నే ధర్మారావు విశా 
లాంధధ వారికి రాసిన ఓ లేఖలో. 

“హియర్ అవర్ హవస్ ఈజ్ బిల్లింగ్ లైక్ ఎ వీ-హెవ్ విత్ 

అబౌట్ 15 రిలేటివ్స్ 18 అన్నారు. నిత్యం కలకల్లా డూంటుంది. 

ఈ రోజుల్లోనే ధర్మారావు ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించింది. అంతకు 

ముందు శరీరంలో దాగి ఉన్న అనారోగ్య లక్షణాలన్నీ ఒక్కమారు 

విజృం భిం చాయి. ఇంతవరకూ ధర్మారావు తనకున్న మానసిక సయి 

ర్యంతో వాటిని ఎదుర్కొని తన కార్య కమాలను నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించు 

కుంటూ వచ్చాడు. నిత్యం వెన్నంటి ఉంటూ, “తాతయ్యా అంటూ తిరిగే 
మనుమరాలు, చాణక్య భార్య సరోజిని చేసే సపర్యల బలం ధర్మారావు ఆ 
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బాధలను తట్టుకునేలా చేసింది. తన జీవిత ధ్యేయంగా "పెట్టుకున్న హృద 

యోల్లాస వ్యాఖ్య పూరి కావడం, తెలుగు |వపజలందరి మన్ననలూ పొందడం 

ధర్మారావుకు తృపిని కలిగించింది. కేంద సాహిత్య అకాడమీ కూడా ఏరి 

కృషికి తగిన గుర్తింపు నివ్వడం వీరికి ఆనందాన్ని కలిగించింది. సడే 

సందర్భంలో ఒక (వసిద్ద జర్నలిస్టు అన్నట్లు “తెలుగు దేశంలో *నాయుడు 

గాంరఠరిమే ముగ్గురే మనస్సుకు తడుతారు. రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు, 

ధర్మారావు నాయుడు” వెంకటస్వామినాయుడు, ఆదెలాగున్నా'తాతాజీ' అంటే 

మాతం వ్ రంగంలోవాళ్ళక యినా త'పేది ధర్మారాచే. 

ధర్మారావు చివరివరకూ తన కాళ్ళమీద తాను నిలబడటానికే [పయ 

త్నంచాడు. విశాలాం[ధ పతికాఫిసులో ఓసారి వీరు నిలబడి మాట్లాడ్తుం చే 

మోటూరి హనుమంతరావు వీరి వార్థ క్యం చూసి కూచొని (పనంగించమన్నా రు. 

వెంటనే “నలుగురిలోనూ నా కాళ్ళమీద నేను నిలబడటాని కే చిన్నప్పట్నుంచీ 

యత్నిస్తున్నా'' నంటూ ఓ చెణుకు విసిరి ఆలా (పసంగిస్తూ పోయారు.19 

అలా నిలబడే, తనదంటూ ఇంత సాహిత్యం ఆ సీ తెలుగునాట తన వారసుల 

కెవ్వడానికి కృషి చేశారు. దాన్ని పదిలపర్చుకుంటూ రానున్న తరం కూడా 

తన కాళ్ళమీద తాను నిలబడగలదన్న నమ్మకం కుదిరిన తర్వ్యాతనే,_1రీ7కి 

,మ-గ.వ_జేధీ మంగ మంగశవారం తెల్లవారు జాము వి గంటల [పాంతాన, ఖై రతా 

బాడ్ర్లో తమ కుమారుడింట్లో కన్నుమూశారు. చాణక్య మినహా కుటుంబ 
సభ్యులందరూ ఆ నమయంలో అక్కడే ఉన్నారు, 

సన్నగా కాయబారు శరీరం, సాహిత్యం బరువుతో కొద్దిగా వంగిన 

నడుం, అనుభవాలతో పండిన తలా, తెలుగునాట రవ్ం[ద్రుణ్ణి తలపించే వెండి 

గడ్డం, దగ్గరకొచ్చినవాణ్ణల్లా “ఏం (బదర్, ఆంటూ ఆప్యాయతతో పిలిచే 

కంఠం మూగవోయింది. తన సాహిత్యం మాతం మనకొదిలి ధర్మారావు 

వెళ్ళిపోయారు. అభ్యుదయ సాహితీపరులకోసం కటిన “పాత కొత్తల పసిడి 

వంతెని'గా ధర్మారావు తెలుగు సాహితీ చరిితలో మిగిలిపోయారు. 

సాహిత్య వాక్ట్రసంగం 

ధర్మారావు హైదరాబాదులో ఉంటూ పూర్తి వ్షిశొంతిదశ ననుభవించా 
రనలేం. సాహిత్య వ్యాసంగం కొనునాగిసూనే ఉండేవారు. అనేక ప్యతికలకూ, 
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సంచికలకూ, మి|తుల గంధాలకూ వ్యాసాలు రాసూనే ఉండేవారు. తామంతకు 

ముందు పాల్గొన్న ఉద్యమాల సభల కస కూడా ఇక్కడ నుండే వ్యాసాలు 

రాసి కటక... ఆరకంగా చేసిన సాహిత్య సేవను పరిశీలించడం 

అవసరం. 

తెలుగు భాషా సమితివారు విజ్ఞాన సర్వస్వాన్న్ [ప్రకటిస్తూ ఆందులో 

చరిత - సంస్కృతి భాగంలో ధర్మారావుచేత మూడు వ్యాసాలు రాయించారు. 

చేమకూర వెంకన్న గురించి చెప్పాలన్నా, రాయాలన్నా, తెలుగు దేశంతో 

మొదట తకే పే పేరు తాపీవారిదే. చేమకూర కవితాహృదయాన్ని తాపీలా 

అందించేవాళ్ళు మరొక రుండ రు, అందుకే ఆ సంపుటిలో ఆరు పేజీల వ్యాసంలో 

ఆతని సాహిత్య (పతిభాసంపత్తులను ఆద్దంలో కొండలా |పతిబిందింపచేశారు, 

వెంకటపతి భోగంవాడనీ, వాహ్మణుడసీ, క్షతియుడసీ ఉన్న వాదనలన్నీ 

తడుముతూ “రాజు అన్నది ఆనాటి నాయకులకు బిరుదపదము. చేమకూర 

వారు నాయుళ్లలో ఇప్పటికీ ఉన్నారు” అని ఆంటూ కుల నిర్దారణ చేశారు. 

సారంగధర చర్మిత, విజయవిలాసం కావ్యాల్లో ఉండే అనేక అందాలను 

స్థాలీపులాకన్యాయంగా వివరించారు.20 

_తిపురనేని రామస్వామి చౌదరి అంటే ధర్మారావుకు విపరీతమైన 

అభిమానం. వారికి గుడివాడలో జరిగిన (బహ్మాండమెన సన్మాన సభలకు 

ధర్మారానే ఆధ్యక్షత వహించిన విషయం ఎరిగిందే. ఒకరి మీద మరొకరు 

జోకులు వినురుకునేవారు. ఒక సందర్భంలో రామస్వామి, ధర్మారావును మీరు 

శవాలు తింటారని అన్నారట. వెంటనే దానికి మీరు పచ్చగడ్డి తింటారుగదా 

అని సమాధానం చెప్పారట. రామస్వామి శాకాహారులు. తాపీవారు మాంసాహా 
రులు. పీంద్దరికీ మానసిక మైన అభ్మిపాయాల అనుబంధం ఊండేది. అందుకే 

వారిని గురించి విజ్ఞానసర్వస్వంలో తాపేవారిచేతనే వ్యానం రాయించారు. 

"పురాణాలను ఇతిహాన దృష్టితో పరిశీలించే" గుణం రామస్వామి 

దన్నారు. “సంఘములోగల న్యూనాధికాలు వీరి దృష్టి నొకర్షించాయి. జన్మవల్ల 

ఆధిక్యం రాదని వేదపౌరోపాత్యాధికారాలు అందరికీ కలవని అనేక సభలలో 

వాదించి [బాహ్మణేతరులు వేదాలనభ్యసించి స్వనంఘ పౌరోహిత్యము చేసుకో 

గలుగునట్టుచేసి “వివాహవిధి" రాశారు. ... అస్పృశ్యతా నివారణకు గట్టిగా 

పయత్నించడమేకాక వీరు ఇతర మతాలకు వెళ్ళినవారిని తిరుగ హిందూ 

మతంలో కలుపుకోడానికి “శుద్ధి ఉద్యమం సాగించారు. వీరిది దేశభ కివూరిత 
పహృదయము.”21 ఇదీ ఆ వ్యాసంలో కవిరాజును గురించి తాపీవారి అంచనా 
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అలాగే ధర్మారావు మితులూ సీనీ, వుతికారంగంలో సహచరులూ 

గూడవల్లి రామబహ్మం జీవితాన్ని కూడా వీరు మరో వ్యాసంలో అందులో 

వివరించారు. రామ్మబహ్మం ఎక్కడుంటే అక్కడ కవికులం చేరేది. ఆ విష 

యాన్నే _ “ఆనాడు వీరి కార్యాలయం ((వజామిత) ఆంధకవులకు, కళాకారు 

లకు సమావేశ స్థలముగా ఉండేది. ఏ చిన్న విషయాన్నయినా కొంత ఆడంబ 

రత్వముతో జరిపించి మదాను నగరంలో ఆం(ధేతరుల దృష్షిని ఆకర్షించే 

నేర్పు ఏరి కపారము..... .... ఆనాటి _పజాసమస్య లనే కథావస్తువులుగా తీసి 

కొని (పతిభాద్యోత కములయిన చ్మితాలను నిర్మించారని *22 విశ దీకరిగ్రూ 

రామ్మబహ్మోనికి శ్రద్దాంజలి ఘటించారు. ధర్మారావు ఆటు తొలి తెలుగు సిసి 

రంగంలో కాలు పెట్టడానికీ, ఇటు కొత్తపాళీ రచయితగా దేవాలయాల మీద 

బూతుబొమ్మ లెందుకన్న వ్యాసాల రచయితగా సాహితీలోకానికి పరిచయం 

కావడానికీ రామబహ్మ్మ మే కారకులన్న విషయం తెలిసిందే. 

సిసీరంగంలో మిత్రుడు మల్లాది రామకృష్ల్ణశా శ్రి. ధర్మారావుకు వీరి 

మీద చెప్పలేనంత అభిమానం, గౌరవం ఉంది. వీరి పాండిత్యం మీద విపరీత 

పెన నమ్మకం తాపీవారి కుండేడి. 

ఆలాంటి మితుణ్ణి గురించి “ఆనందవాణి తెచ్చిన స్మృతి సంచికలో 

ధర్మారావు ఒక వ్యాసం రాశాడు. ఆది వ్యాసంలా కనబడే వచన కవిత్వం. 

గుండెనుండి పొంగిన అక్షరాల కూర్పులా, బాధల సేర్పులా అనిపిస్తుంది. 

“౧గంంపులో అతడూ ఒకడే _ దూరాసికి 

ఆడంబరం కనబడదు 

అతిశయం కనిపించదు .... 

కమ్మని భాషా పాండిత్యం __ 

కొవలసినంత (పపం చజ్ఞానం 

కటువుగాని విమర్శనలు 

కథానికలకు కావలసిందింకేముంది .... 

అనేక విదేశీ భాషల సాహిత్యాలతో కూడా 

నిత్య నూతన వరిచయము 
సరికొత్త పోకడల ఆకళింపు .... 

అతని కథలలో ఒక విశేషము 

ఒకొ,.క్క_ప్పుడు పె సం కికి కింది పం క్రికీ మధ్యను 

పాఠకుడి కాళ్ళు తేలిపోతుంటాయి 



ద్ ప్ర0 తాపీ ధర్మారావు జీవితం _ రచనలు 

ఆడుగందదు _ 

అర్హం కాదు _ సులభంగా" 

ఆని మంచి కథకుడుగా మల్లాదివారిని మన ముందు భావోద్వేగంతో నిలబెడ్తూ 

'మల్ఫాది ఒక మణివూసి ఆంటూ తన తీర్పును తెలుగు పాఠక లోకాని 

కందించాడు, 23 

హెౌదాబాదులో ఉంటూ అనేకమంది మి|తుల పు నకాలకు పీఠికలూ 

ఆభధి|పాయాలూ రాసి పంపుతూండేవారు. అలాంటివాటిలో కొన్ని పరిశీలిద్దాం. 

అభినవ పోతన వానమామలై వరదాచార్యులు “పోతన జీవితము పద్య 
కావ్యం రాశాడు. తెలంగాణాలో వానమామలైని వినని సాహపాితీపరుడు లేడు. 
పద్యం చదివే నేర్పు చాలా గొప్పది. అనేక కష్టనష్టా లకోర్చి ఈ కావ్యం 

రాశాడు. ఈ గంధానికి “ధన్యవాదాలింటూ రాస్తూ ధర్మారావు ఇలా అంటా డు- 

“పయ పరిజ్ఞానానికి వారు తమ కుశాాగబుద్ధిసీ విమర్శనా పాటవాన్నీ 

జోడించి రచనను సాగించినారు .... [గామ జీవనమును బాగా ఎరిగినవారు. 

పేదరికాన్ని సానుభూతితో గురించినవారు. కవీశ్వరులకు సహజమయిన 

స్వాతంత్యాభిలాష తెలిసినవారు” ఆలాటివారు “పోతన జీవితం రచించడం 

సమంజసమే”” అంటూ పోతన్నకు, వానమామలై వారికీ ఉన్న సామ్యాలనూ, 

రాయడానికి ఆవసరమైన ఆధికారాన్నీ వివరించారు. సందర్చవళాత్తు తనకు 

పోతన కవిత్వం మీదున్న అభ్నిపాయాన్ని “మరికొందరు కవులుపయోగించే 

సంస్కృత పదాలలాగా, పోతన సంస్కృతం తెలుగు పాఠకులను చీకాకు 

పెట్టదు ..” అంటూ “తెలుగు మాటలతో కలిసిపోయి, తెలుగులో లీనమై 
పోగల మెత్తని సంన్కతమునే పోతన ఉపయోగిసాడు.”24 అనే రహ 

స్యాన్ని ధర్మారావు విశదీకరించాడు. అనవసరపు సంస్కృత పెత్తందారీ 

తనాన్ని తాపీవారు సహించరు. సంస్కృతానికి విశ్వవిద్యాలయం ఒకటి 

(పత్యేకంగా పెట్టాలన్న ఆలోచనను ఆంధపదేశ్ (ప్రభుత్వం 1972 లో వెలు 

వక్చినప్పుడు త్మీవంగా గర్హించారు. “జనానికి అంతకన్నా అవసరమైన 

సమస్యలున్నాయి. వాటి పరిష్కారానికి ఆ కోట్లాది ధనం ఖర్చు పెట్టాలి. 

(పస్తుతం ఈ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం ఉద్దరించేది ఏమీ లేద”ంటూ ఖండి 

తంగా చెప్పారు.2ర్ 

ధర్మారావు ఆంతేవాసి, మంచికపీ, చ్మితకారుడూ మడివడిగ బలరామా 

చార్య “మేనకా విశ్వామితం' ఆన్న కావ్యం రాశాడు. దానికి విపులమైన 

“(వస్తావని ధర్మారావే చేశాడు, సందర్భాన్ని చూసుకుని ఇనుప కచ్చడాలలో 
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వాడిన భ ర్భృహరి శోకం “తేషామిందియ నిగహో యదిభ వేద్విం ధ్యఃప్పవేత్ 

సాగరే” అన్న పాదాన్ని తీసుకుని, విశ్వామి తుణ్తి మరులు గొల్చ్పడానికి మేనక 

చేసిన చేష్టలు, వేసిన వేషం, రెంటికి అవసర మున్న కథగా దీన్ని వర్ణించాడు. 

రచయిత రచనను ఆశీర్వదించాడు. [పాసావికంగా గేయకావ్యం “అలతి 

ఆలతి ఖండికలు'గా ఉండాలనీ, *కలము పదును చూచుకోవాలినీ అంటూ 

కొన్ని సూచనలు గూడా యువ రచయితలకు చేశారు.26 

ఇదే కాక '“గడ్నిపూల”న్న కథా సంకలనానికి పీఠిక రాస్తూ “కథకు 

జనని వ్యధ - గేయానికి మూలం గాయంి _ అంటూ సూక్ష్మంగా ఆ రెంటి 

త త్వాన్నీ చెప్పాడు. 

ధర్మారావుకు మొదటినుండి అనేక (పజూ సంఘాలతో సన్నిహిత 
సంబంధం ఉండేది. భారత సోవియట్ సాంస్కృతిక సంఘానికి జాతీయ 

సమితిలో కూడా సభ్యులుగా ఉండేవారు. ఆ సంఘం మహాసభలకు వెలు 

వర్చిన ఒక కరపష్య్తతంలో భారత _ సోవియట్ స్నేహానుబంధంి” అన్న 

వాస్టసం రాశాడు. అందులో భారతదేశానికి స్వాతం|త్యం వచ్చిన పూర్వాపరా 

లను సమీకించాడు. ఆ సందర్భంలో భారతీయ తత్వాన్ని వివరిస్తూ “నర్వ 

జన సౌఖ్యమూ, శాంతీ, సహజీవనమూ, ఇటువంటివాటిస్ కాంక్షించే వారినంద' 

రినీ భారతీయులు ఆప్పులుగా భావిస్తారొన్నాడు. భారత . సోవియట్ మెతిని 

అంచనా వేస్తూ ““సిద్ధాంతాలూ . వేషభాషలూ ఆచారాలూ ఎంతో భిన్నంగా 

ఉండినా; భారత, సోవియట్ [పజల స్నేహ భావాభ్యున్నతికి ఎలాంటి విమాతం 

లేదు. .......మన కార్మికులతో చేతులు కలిపి పనిచేస్తుంటారు...,... పాకి 

స్తాన్ వంటి గడ్డు సమస్యను గురించి మనకంటే ఎక్కువగా వారే యోచించి 

తాష్కె.ంట్ |పకటనకు దారి కనబరిచారు.. .చందదమండలం మీద ఒక 

స్థావరం ఏర్పాటు చేయడంకంమే, ఈ తా ష్కైైెంటు ఒప్పందం ఒక అద్భుత 

భఘటుని” అని అన్నాడు. ఈ “స్నేహం పరస్పర |పమయోజనాల మీద ఆధార 

పడినది కాదు........ ఇది ఎండ వానలకు తుఫాను ఉప్పెనలకు వికలత్యం 

చెందదు........ఈ స్నేహబంధం అవిచ్చిన్నంగా ఉండక తప్పదు. ఉంటుంది, 

ఉండాలని మనమందరం (తికరణశుద్దిగా వాంఛిసాము””.*7? ఇదీ ధర్మారావు 

ఆకాంక్ష. ఇదే అభ్మిపాయాన్ని మరో సందర్భంలో కూడా ధర్మారావు వక 

పర్చాడు.28 

వీటికితోడు విజయవిలాసం హృద యోల్లాస వ్యాఖ్యను సమీక్షిస్తూ ఆ 

రోజుల్లో వచ్చిన వ్యాఖ్యలను విమర్శనలను పరిశీలిస్తూండేవారు. ఆంధ పభలో 
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జి. వి. కృష్ణారావు విమర్శకు సమాధానం కూడా రాశారు. దీన్ని విజయ 

విలాసం పరామర్శ భాగంలో పరిశీలించడం జరిగింది. అలాగే కృష్ణారావుకు 

ఎస్. గంగప్ప సమాధానం కూడా ధర్మాబావు దృప్పికి వచ్చింది. అందుకు 

రచయితకు వారు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. 

ఈ రోజుల్లోనే సౌమ్య ఉగాది ఆం_ధప్యతిక ఉగాది సంచికలో 

“నృసింహపురాణం' లో కొన్ని పాఠ నిర్ణయాల విషయంలో రాళ్ళపల్లి ఆనంత 

కృష్ణశర్మ ఒక వ్యాసం రాశారు (పేజి 186 _ 142). ఇందులో |పధానంగా 

సరస్వతీ వర్ణన సందర్భంలో పద్యాలు తీసుకున్నారు. “కరకమలంబునందు.... 

ఖారతిన్'” ఆన్న పద్యంతో తగాదా. దీనికి ధర్మారావు 1రి97 లో 

ఆచ్చయిన వైజయంతి వారి (పతిని సాక్యంగా తెచ్చారు. “మొదటి చరణంలో 

“బొసంగిను 'బెసంగి అనీ రెండో చరణం చివరను “వాదమె ని *వాదియె” 

అనీ మాతం మార్చుకోవాలని'*' ధర్మారావు నూచించారు. 

దీంతో సరస్వతీవర్ణన సందర్శ్భోచితం _ ఆందులో వాడిన “కమండలువు” 

మొదలై నవన్నీ సరిగ్గా అమరడం జరుగుతాయసీ విశదీకరించాడు. అప్పుడే 

“ఎ|రన ఊక్తి వైచితికి ఈ పద్యం తార్కాణ అనవచ్చు*' అంటూ చిన్న 

మార్పుల పాఠాంతరాలతో సమర్పించారు. 29 

సాహిత్యవిషయక వివాదంలో ధర్మారావు చివరిసారి జోక్యం కల్పించు 

కున్న సంఘటన ఇదే ఆనవచ్చు. 

సాహిత్య అకాడమీ కార్యక్రమాల్లో 
భాగస్వామ్యం _ 1957 

ధర్మారావు సాహిత్య అకాడమీ ఏర్పడ్గ తొలినాటినుండి దాని కార్య 

కలాపాల్లో పాల్గొంటూండేవాడు. అకాడమీలో ఊండే వృద్ద తరంలో యువ 

కుడుగా వీరిని అందరూ భావించేవాళ్ళు. 

ఆం|ధ|పదేక్ ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆంధ|పదేక్ సాహిత్య అకాడమీ 

రూపుక టింది.30 అంతకువూర్వుం సకేం|ద పభుత్వం 15- 12 _ 1952 న 
జాతీయ సాహిత్య ఆకాడ మీ ఏర్పాటు చెయ్యాలని తీర్మానించింది. దాసికను 

గుణంగా ఆంధృపదేశ్లో ఈ అకాడమీ 7-85. 1957 న ఆవిర్నువించింది. 

తాష్ట్రపతి రాజేం[ద[పసాడ్ దీన్ని [పారంభించారు. భాషాసాహిత్యాలలో పరి 

శోధ నను [పోత్సహించడం, సాహిత్యవే త్తలలో పరస్పర సహకారాన్ని 
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పెంపొండించడం, పద్మపయోగకోళాలు, మౌలిక శబ్బకోశాలు, విజ్ఞాన కోళా 

లను |పచురించడం, రచయితలను _పోత్సహిస్తూ సారస్వతాభివృద్దికి 

దోహదం చేయడం అన్న [(పధానాశయాలతో ఈ అకాడమీ ఏర్పడింది. 

బెజవాడ గోపాల రెడ్డి అధ్యక్షులుగా, దేవులపల్లి రామానుజరావు |వధాన 

కార్యదర్శిగా ఏర్పడిన తొలి సాధారణ సమితి నుండి 1957-60, 1960.68, 

1964 _- 6%, 1969 _ 78 సంవత్సరాల వరకూ ధర్మారావు ఆందులో సభ్యు 

లుగా కొనసాగారు. 

మధ్యలో కొంతకాలం దీని కార్యక్రమాల్లో బహుశా అనారోగ్య కార 

ణాలవల్ల పాల్గొనలేదు. 1964 1965 కాలంలో నీరు అకాడమీ కార్యవర్గ 

సభ్యులుగా కూడా ఉన్నారు. అకాడమీ నిర్మహించిన కార్యక మాల్లో పీరు 

వక్షగా ఉండేవారు. 1961 లో అకాడమీ |పచురించిన నన్నయ పద _వయోగ 

కోశాన్ని తిరుపతిలో ఆవిష్కరించారు. ఆ సభలో [ప్రధాన వకలుగా తాపీ 

ధర్మారావు, గిడుగు సీతాపతి పాల్గొన్నారు. 

(పసిద్దులన పండితుల సహాయంతో భాగవతాన్ని పరిష్కరించి |పచు 

రించాలని అకాడమీ భావించింది. దీని సంపాదక వర్గంలో ధర్మారావు ఉండి 

1962 _ 64 వరకూ పనిచేశాడు.?31 పాఠనిర్ణ యాల సందర్భంలో ధర్మారావు 

పండితులకు చాలా సాయం చేశారని అందులో పనిచేసినవాళ్ళ అభ్మిపాయం.౩& 

ఇది 1964లో నాలుగు సంపుటాలుగా బయటకొచ్చింది. ఇది నడిచినంత 

కాలం |పతిరోజూ వెళ్ళి దీని సంపాదకత్వంలో పాలువంచుకుంటూండేవాడు.33 

వషయనిర్ణయంలో (శద్దవహిస్తూం డేవాడు. 

గిడుగు రామ్మూరి శతజయంతి (1968), వేదం వెంక]టాయశాస్ర్రి 

శతజయంతి (1966) ఉత్సవాలను అకాడమీ జరిపినప్పుడు వక్తగా పాల్గొని 
ఆ యిద్దరితో తనకున్న పరిచయాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. సాహిత్యరంగంలో 
వారిద్దరూ మహోన్నత మూర్తులుగా వర్ణించాడు. 

కందుకూరి, గురజాడల శ తజయంతుల సందర్భంగా అకాడమీ ఏర్ప 

రచిన సంఘాలలో సభ్యులుగా ధర్మారావున్నాడు. ఆ సందర్భాలలో తెచ్చిన 

(పత్యేక సంచికల ఉపసంఘంలో కూడా సభ్యులుగా ఉండి, ఆ రెండు సంచి 

కల్లోనూ అమూల్యమైన వ్యాసాలు రాశాడు. 

ఆనేక పర్యాయాలు, ఉతమ సాహిత్య [(గంధాలను నిర్ణయించి 

అకాడమీకి సిఫార్సు చేసి బహుమానాలిప్పించే న్యాయనిర్ణాయ క సంఘాలలో 

సభ్యులుగా పనిచేశాడు. 
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(పాచీన తెలుగు కావ్యాలను మదించి తక్కువధరకు తెలుగు (పేజలకం 

దించాలన్న ఆశయంతో అకాడమీ 1966లో ఒకపధకం చేపట్రింది. (పసిద్దులెన 

సాహితీవేతలచేత ఆ (గంధాలను వవిష్కరింపచేసి (ప్రచురించాలని సంక 

ల్పించింది. ఆ పధకంలో తాపీ ధర్మారావు పారిజాతాపహరణాన్ని పరిష్క. 

రించారు. (1966) విపులంగా పీఠికనూ రాశారు. వీరికి పారిజాతాపహరణం 

మీద మక్కువ ఉన్న విషయం ఇంతకుముందు తెలిసిందే. దీనికి నాడు భావ 

వకాశిక అన్న పేరుతో “నమదర్శిని'లో గద్యరూపంలో ఓ వ్యాఖ్యానంరాళారు. 

ఆకాడమీవారు, సాహితీవే తలలో 55 నుండి 75 సంవత్సరాల వయ 

సున్న [పఖ్యాతులను ఎన్నుకొని వారికి విశిష్ట సభ్యత్వం ఇచ్చే పణాళికను 

196లో ఆరంభించారు. ఈ మేరకు మొదటి పర్యాయం ఎన్నికైన నలుగురు 

శిష్య ష సభ్యులలో తాపీధర్మారావు ఉన్నారు. న ర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, కాశీ కృష్టా 

వ గిడుగుసీతావతిగార్లు మిగిలిన ముగ్గురు. ఆ సందర్భంలో పిరికి లాంఛ 

నాలను బహూకరిస్తూ వీరిని గురించి చెప్పిన వివరణ ధర్మారావు సాహిత్య 

సేవను దిజ్మాతంగా సూచిస్తుంది. 

దేవులపల్లి రామానుజరావు వీరికి సన్నిహితులు, ఆకాడ మీ ఆరంభమైన 

దగ్గర్నుంచీ ధర్మారావుకూ, రామానుజరావుకూ సాన్నిహిత్యం మరింత 

పెరిగింది. 

కేంద సాహిత్య ఆకాడమీ సాధారణంగా వ్యాఖ్యానానికి బహుమానం 

ఇవ్వదు. అటువంటిది. ధర్మారావు విజయవిలాసానికి రాసిన హృద 

యోల్లాస వా్రఖ్యాన [గంథానికి ఇచ్చింది (1971). పురివండా, నార్జ, 

వద్యరాజూ,34 రామానుజరావులు కేంద సాహిత్యఆకాడ మీ చేత ధర్మా 

రావుకిలాటి అఖిల భారత గుర్తింపు వచ్చేలా కృషిచేశారు. వజయవిలానం 

[ప్రచురణకు కూడా ఆం|ధ|పదేక్ సాహిత్య అకాడమీ కొంత ఆరిక సహాయం 

చేసింది. 

విజయవిలాస వ్యాఖ్యాన ఆవిష్కరణను ఒక పెద్ద పండుగలా సాహిత్య 

అకాడమీ నిర్వహిస్తుందని ధర్మారావూ, వారి మితులూ భావించారు. కాని 

అకాడమీలో కొందరి శల్యసార థం వల్లే ఇది జరగలేదని నాటి సాహితీ మి|తుల 

కందరికీ తెల్పు. 

అభుదయ కళాసమితితో సంబంధం . 1959 

హైదరాబాద్లో ఉన్న వివిధ కళాళాలలకూ, ఉస్మానియా విశ్యవిద్యా 

లయానికీ చెందిన అనేకమంది యువ రచయితలూ కళాకారులూ కలిసి 
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స్థాపించిన సంస ఇది. ధర్మారావు హెదరాబాద్కు రావడంతో వీరంతా వారి 

అధ్యక్షత కింద దాన్ని నెలకొల్పారు.35 అనేక సాహితీ కార్యక్రమాలు నిర్వ 

హించిందీ సంస్థ. శ్రీశ్రీతోపాటు ఇష్టాగోషపి సభ ఏర్పరచినప్పుడు తాపీయే 

దానికధ్యకుడు. అప్పుడప్పుడే “గురజాడ అకవి' అంటూ కొందరు దుష్ట (వచా 

రాన్ని లేవదీశారు. ఈ సవాలును ఈ సంస్థ స్వీకరించి 19889 నవంబరులో 

రెండు రోజులు గురజాడ జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించింది. శ్రీశ్రీ, 

ఆరుద, కె.వి. రమణారెడ్డి, తుమ్మల, దాశరథి తదితర సాహితీవేత లెందరో 
పాల్గొన్నారు. సోవియట్ |పతినిధి వర్గం కూడా పాల్గొంది. ఈ సభలు 

ధర్మారావు అధ్యక్షతా, నేతృత్వాలకిందే జరిగాయి. ఈ సంఘం తాతాజీ జన్మ 

దినోత్సవాలను కూడా సాహిత్య ఉత్ప్సవాలుగా జరిపేది. దేవులపల్లి పభాకర్ 

కార్యదర్శిగా ఇది చాలాకాలం పనిచేసింది. 

భాష మీద సదస్సు . తిరుపతి _ 1965 

విద్యార్థులకు తెలుగు బోధించడంలో ఎలాటి భాషను ఉపయోగించాలి? 

గంధాలలో ఎటువంటి భాషను వాడి విద్యార్జులో జ్ఞానాన్ని పెంచాలన్న 

ఆంశాల మీద ఆనేక సదన్సులూ, చర్చాగోమ్రలూ జరిగాయి. [గాంధిక, 

వ్యావహారిక భాషా వివాదంలో ఇలాంటి కార్యక మాలు, 1910 నుండీ భాగాలు 

గానే ఉంటూ వచ్చాయి. 

ఆం్మధ|పదేశ్ అవతరించిన తర్వాత రాష్ట్ర పభుత్వం హైస్కూలు 

స్థాయి వరకూ పాఠ్యపు స్తకాలను జాతీయం చేసింది. ఆ పు సకాలలో తెలుగు 

భాష; శెలి ఎలా ఉండాలన్న |పశ్ను తలె తింది. తెలుగు మాతృభాషగా ఉంటూ 

తెలుగు చదివేవాళ్ళ తెలుగు ఎలా ఉండాలి? మాతృభాష తెలుగు కానివాళ్ళకు 
బోధించాల్సిన (గ్రంథాలలో తెలుగు భాష, శెలి ఏవిధంగా ఉండాలన్న 

మీమాంస వచ్చింది. ఇదికూడా |పధానంగా నాలుగు, ఆయిదు తరగతులవారిని 

దృష్టిలో ఉంచుకునే . 

రెండవ భాషగా తెలుగు చదివేవాళ్ళ కోసం (పభుత్వ అభ్యర్థన మీద 

భ|దిరాజు కష్టమూ ర్రి సంపాదకుడుగా, ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య రచయి 

తగా ఓ పాఠ్యపుస్తకం వ్యావహారిక భాషలో వెలువడింది. తర్హనభర్హనలు 

జరిగాయి. హైస్కూలు స్థాయిలో, రెండో భాష తెలుగు పాఠ్యపుస్తకాలన్నీ 

వ్యావహారికభాషలోనే ఉండాలని చాలామంది అభ్మిపాయం వెలిబుచ్చారు: 



ర్్ర6 తాపీ ధర్మారావు జీవితం - రచనలు 

జాతీయ వాచకాల సంఘం కార్యదర్శి పి. యస్. ఆర్. అప్పారావు ఈ వాగ్వి 

వాదాన్ని [పభుత్వం దృష్టికి తెచ్చారు. _ 

అప్పటి విద్యాశాఖామంతి యం. ఆర్. అప్పారావు అధ్యక్షులుగా, 

మూడు విశ్వవిద్యాలయాల ఊపాధ్యకులు సభ్యులుగా 27_1.198684 న ఒక 

సమావేశం జరిగింది. ఈ సమస్యను చర్చించి ఒక పరిష్కారం కనుకోో_వ 

డానికి అన్ని అకాడమీలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, రచయితలు, పండితులు, 

భాషా వేతలతో డక “వర్క్షాపు” నిర్వపాంచాలని వారు ఆభ్మిపాయపడ్డారు. 

తిరుపతి విశ్వవిద్యాలయం ఆహ్వానం మేరకు ఈ సదస్సు _ వర్క్ 

షాపు 19, 20, 21 ఏపిల్ 1865 న అక్కడే జరుగుతుందని ఆహ్వానాలు 

పంపారు.36 

సదస్సులో తెలుగుదేశంలోని [ప్రముఖ పండితులూ, వసిద్ద సాహితీ 

వేత్తలూ, పభుత్వ ,పతినిధులూ పాల్గొన్నారు. పభుత్వం ఆహ్వానించిన 

వ్యక్తుల్లో తాపీ ధర్మారావు, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, జాషువా, బి, రామ 
రాజు, రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ, పింగళి లక్ష్మీకాంతం, గిడుగు సీతాపతి, 

నిడుదవోలు వెంకటావ్, పురిపండా అప్పలస్వామి, భదిరాజు కృష్ణమూర్తి? 

బి యన్, రెడ్డి, సి, నారాయణరెడ్డి, యస్వీ జోగారావు ఇంకా అనేకమంది 

(పముఖులున్నారు, 

సదస్సు జరిగిన మూడు రోజుల్లో, 19 న ఉదయం సభలో రాళ్ళవల్లి, 
ధర్మారావు, నిడుదవోలు వెంక|టావులు |పసంగించారు. 

ధర్మారావు భాషావిర్భావాన్ని చార్మితక్షంగా వివరించాడు. “చిన్నయ 
సూరి 1857 లో (పైసిడెస్సీ కళాశాలలో ఆచార్యుడైనాడు. 1757 లో ప్లాసీ 
యుద్ధం వల్ల దేశాని కెంత అరిష్టం వచ్చిందో 1రీరి7? లో చిన్నయసూరి 
ఆచార్యుడు కావడం వల్ల తెలుగు భాష కంత నష్టం సంభవించిందం టూ” 
నిర్భయంగా తన అభ్నిపాయాన్ని వెల్లడించాడు. “(గామ్యం ఆని అనటం ఆత్మ 
నెచ్యం లాంటిది _ సరే ఇప్పుడు గతాన్ని గురించి కోకించి పయోజనంలేదు ” 

ఇని అన్నాడు.37 

ఈ సదస్సులో వపధానంగా మూడు పంథాలు బయటపడ్డాయి. తాపీ, 
పురిషరిడా, గిడుగు, రామరాజూ ఇంకా అనేకమంది వ్యావహారికంలో రచన 
లుండాలన్నారు. రామతాజు మాండలికంలో కూడా ఉండాలపీ; సర్కారు 
మాండలికం. మా మీద రుద్దవద్దని కూడా “హెచ్చరించాడు. 
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రెండవ వర్గం కప్పగంతుల లక్ష్మణశాన్ర్రి, గడియారం శెషశా క్రి. 

గ్రాంధథికంలో పాఠ్య గంథశాలు ఉండాలన్నారు. 

దివాకర వెంకటావధాని మరికొందరు, వ్యావహారికం ఉండకూడదనీ 

సరళగాంథికం ఉండాలనీ పట్టుబట్టిన మూడోవర్గంగా మిగిలింది. 

ఈ చర్చల్లో ఎవరో వ్యావహారికాన్ని “బజారు భాష అనడంతో భడి 

రాజు కృష్ణమూర్తి ఆవేశపడి సభను కాస్త గదమాయించాడు. 

అనేకులు అటూ ఇటూ కాకుండా ఉన్న ఈ సదస్సులో, ధర్మారావు 

“విద్యా (పణాశికలో విద్యార్థులకు మార్గదర్శకంగా వ్యావహారికభాషకు ఆవ 

కాశం కల్పించమని పండితుల్ని, ఆచార్యవర్లాన్ని నేను కోరుతున్నాను. 

ఇరవై సంవత్సరాల అనంతరం, లేదా 50 సంవత్సరాల ఆనంతరం నేటి 

ధుస్టితికం టే భాష అన్ని విధాలా బాగుపడ్తుందని నేను పండితులకూ, ఆచార్య 

వర్షానికీ హామీ ఇస్తున్నాని'*నీ ఎంతో ఆశాభావంతో విజ్ఞ ప్తి చేశాడు. ఆయినా 

సదస్సు ఏటికొకరు కోటికొకరు లాగుతున్నట్రనిపించింది తాపీవారికి. అప్పుడు 
““'మనం ఈ సమస్యమీద 4ఉ0, 50 నంవత్సరాల నుంచీ గింజుకుంటున్నాం. 

ఇంతటితోనన్నా ఐక్య కంరంతో స్వస్తి చెప్పడం మంచిది. ఈ (ప్రయత్నం 
వల్ల తెలుగువారి కృతజ్ఞత కు ప్యాతులై, యువకులలో మాతృ భాషా భఖిమానాన్నిి 

ఆంకురింపచేసారని ఆశిస్తున్నానని తమ |పసంగాన్ని ముగించారు. 

సభ్యులలో చాలామంది ఈ అభిిపాయంతోనే ఏకీభవించినట్టు కనిపిం 

చింది. తీర్మానాలు చూసే ఈ అంశం మనకు తెలుస్తుంది. వీటిని భద్రిరాజు 

కృష్ణమూర్తి, దివాకర్ష వెంకటావధాని, కప్పగంతుల లక్ష్మణళాత్ర్రి, వోయి 

భఖీమన్నలు రూపొందించారు. 

తీర్మానాలు : 

1. పాఠశాలల్లో; భాషా వాచకాల్లోనూ, భామేతర వాచకాల్లోనూ ఉండే భాషలో 

వివాదానికి ఇప్పట్నుంచీ స్వస్తి చెప్పాలి. 

2. ఆరంభంలో 1-7 తరగతులకు భాషేతర పు స్తకాల్లోనూ, రెండవ భాషా 
పు స్తకాల్లోనూ శెలి నవనంగానూ, భాష శిష్ట ”వ్యావహారికంలోనూ 

తరవాత. 

నూచన :. శిష్ట వ్యావహారికం ఆంటే రేడియో, నవల, ప్మతికల్లో ఉపయో 

గించే భాష. 

ఇలాంటి తీర్మానాల అమలు కోఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటుచేశారు కూడా. 

ఈ భాషా సదస్సు నిర్ణయాల సెనే తెలుగు అకాడమీ తన పు స్తకాల్లోని 

శెలిని నిర్ధిష్టం చేసింది. ఈ నేదస్సుకు తర్వాతి కాలంలో చాలా (ప్రాధాన్యం 
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వచ్చింది. తన ఆభి|పాయా లను వెల్లడిస్తూ రిక నిర్చెష్ట మార్గంలో కార్య కమం 

చేపట్టడానికి ధర్మారావు చేసిన సూచనలు బాగా ఉపకరించి ఉంటాయి, తీర్మా 

నాంకాలనూ, తాపీవారి ఉపన్యాస భాగాలనూ పరిశీలిస్తే ఈ అంశం గోచ 
రిసుంది. ధర్మారావు ఈ సదస్సు - వర్క్షాప్లో [కియాశీలమైన పాత 

నిర్వహించాడు. 

ఆంధ రచయితల సహాకార సంఘంలో 

తాపి పాత - 1965 

తెలుగుదేశంలో రచయితలు, పు సకాలు రాయడం ఒక ఎత్తూ వాటిని 

ఆమ్ముకోడం మరో ఎత్తూ అయింది. గురజాడ ఎప్పుడో దీన్ని ఊహించే అని 

ఉంటాడు. తెలుగుదేశంలో రచయిత తన పుస్తకాలను తానే అచ్చొ తించాలి, 

తానే అమ్ముకోవాలి అని. 

తాను రాసిన వాటిని ఆచ్చువేయడం గగనం. (వచురణ కర్తలు రచ 

యితను మింగుదామనుకుంటారు. రచయితలు |పచురణక రల నెత్రిన మనీ 

పూద్దామనుకుంటారు. ఈ వలయంలో చివరకు నష్టపోయేది రచయితే. దీన్ని 

గమనించి కేరళలో ఒక రచయితల సహకార సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 

ఈ సంఘం (గంధాల ఎన్నిక, (పచురణ, పంపిణీ; తిరిగి రచయితలకు 

మూల్యం చెల్లించడం వంటి కార్యక్రమాలను చేవడ్తూంది. ఇది చాలా ఆదర్శ 

వంతంగా అక్కడ నడుసోంది. 

ఆ నూతాల మీదే హైదాబాద్లో కూడా ఆంధ రచయితల సహకార 

సంఘాన్ని 1969-1966 లలో ఏర్పాటు చేశారు. బూర్లుల రామకృష్ణారావు, 

తాను కేరళ గవర్నరుగా ఉన్నకాలంలో అక్కడి సహకారసంఘ నిర్వహణ 

తీరు తెన్నులను చూశాడు. ఇక్కడి సాహితీ బంధువులకు కొందరికి వివరిం 

చాడు. ఆ ఉదేకంతోనే ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం, చలంచర్చ రంగాచార్యులు, 

తాసీ ధర్మారావు మరికొందరూ కల్సి సంఘాన్ని స్థాపించారు. 

ధర్మారావు కార్యవర్గంలో ఉంటూ ఈ సంఘ కార్యకలాపాల్లో పాలు 

పంచుకుంటూండేవాడు. ఈ సంఘం ద్వారా ఒక కధల సంపుటిని, విశ్వనాధ 

మధ్యాక్క_రలనూ మ్మాతమే ప్రచురించారు. దీని |పెస్లో ఉస్మానియా విశ్వ 

విద్యాలయం పరిష్కరించిన భారతం ఆయిదు వాల్యూములూ, ఖండ వల్లి వారి 

సంపాదకత్వాన వచ్చిన సంగహాంధ విజ్ఞానకోశం ఆచ్చేశారు. 



నగర్మవస్థం ర్ర్రిరీ 
రచయితలు అనేకులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉండేవారు. కార్యవర్గంలో 

హేమాహేమీలుండేవారు. పెస్కు కావల్సినంత పని ఊండేది. అయినా ఈ 

సంఘం ఆతి తక్కువ కాలంలోనే రద్దయింది. ధర్మారావు దీన్ని సరెన 

మార్గాల మీద నడిపించే (పయత్నం ఆనేక సారు చేశారని ఖండ వల్లి 

వారంటారు. ౩8 కార్యవర్గంలో ఉంటూ సమావేశాలకు తప్పనిసరిగా వస్తూ 

తాపీవారు సంఘం నడిచినంత కాలం దీని బాగోగుల కోసం కృషిచేశారు" 

తానంతవరకూ - ఈ రంగంలో సంతరించుకున్న ఆనుభవాన్ని, ఈ సంఘం 

నిర్వహణకు సూచనల ద్వారా ఆందిస్తూండేవారు. ఇంత చేసినా ఈ సంఘం 

అతి తక్కువ కాలమే బతకడానికి కీలక స్థానాల్లో ఆనాడున్న కొందరు 

వ్యక్తులు కారణమై ఉండవచ్చని ఖండవల్రివారు తమ ఆవేదనను వ్య కపర్చారు. 

గురజాడ స్మారక పరిళోధకమండలి 

తెలుగు సాహితీ వైతాళికుడు మహాకవి గురజాడ రచనల మాతృకలు, 
విశాలాంధ (వపచురణాలయం వారి దగ్గర ఉండేవి. వాటిని ఒక (క్రమంలో 

జావితా చేయడం, వాటికి సరైన కాపీలు తీయించడం గురుతరమైన పని. 

పండితులూ, |శద్ద ఉన్న యువకులూ చేపట్టాల్సిన కార్య(కమం. ఇంకా అ_శద్ద 

చూపితే అవన్నీ తెలుగు జాతికి దక్క_కుండాపోయే |[పమాదమూ ఉంది. 

ధర్మారావు దృష్టికి ఈ అంశం వచ్చింది. 

పాదాబాద్లో ఉండే కొందరు మితులనూ, సాహిత్యవే తలనూ 

చిక్క_డపల్లిలోని తమ యింట్లో సమావేశపర్చి ఈ పై ఆశయ సాధనకోసం 
కృషి చెయ్యాలని వివరించారు. మి్మితులందరూ అంగీకరించడం, ఓ సంస్థకు 

రూపకల్పన చెయడం జరిగింది. అదే గురజాడ న్యారక పరిశోధక మండలి. 

19068 లో ఏర్పుడ్డ ఈ సంస్టకు ధర్మారావు అధ్యక్షులు. సి. నారాయణరెడ్డి, 

మరి కొందరూ ఉపాధ్యకులుగానూ, పోరంకి దకిణామూ రి (పధాన కార్య 

దర్శిగానూ, ఏటుకూరి |[పసాడ్ కోళాధ్యకుడుగానూ, అబ్బూరి గోపాలకృష్ణ, 

ఇంకా కొందరు |పవసిద్దులు కార్యవర్గ ంలోనూ ఉన్నారు. 

విశాలాం|ధ వారి నుండి గురజాడ రచనలు తెప్పించి, రాత (పతులతో 

సరిచూసి జాబితా రాయడం ఆరంభించి అబ్బూరి గోపాలకృష్ణ కొంతకాలం 

చేశారు. కాసీ ఆ [పతులు చాలా శిథిల దశలో ఉండడంతోనూ, ఆసలు (వ్రతులకే 

మోసం వస్తుందన్న భయంతోనూ అంతటితో ఆ పని ఆపేళారు. 
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ఈలోగా గురజాడ కవన్యాశుల్కాన్ని, కలకతాలో ఉండే ఎస్. ఎన్. 

జయంతి ఆంగ్రీకరించారని తెలిసింది. దాన్ని ఈ వరికోధక మండలి _ప్రచురణగా 

వెలువర్చడానికి అనువాదకులు అంగీకరించారు. తః కృషిలో దక్షిణామూర్తి 

ఎక్కువ శ్రద్ద చూపారు. 
చివరకు హై[దాబాద్లో జరిగిన ఈ పరిశోధక మండలి పారం 

భోత్సవం (1964) లో, కన్యాశుల్కం ఆంగ్లానువాదాన్ని ఆవిష్కరించారు. 

ధర్మారావు నేతృత్వంలో నాటి సభ జరిగింది. 

ఈ మండలి కార్యాలయం ధర్మారావు ఇంట్లోనే ఉండేది. చాలా ఊత్సా 

హంతో, పెద్ద' కార్య్మకమాలను చేపట్టాలన్న ఊపుతో ఆరంభమైన ఈ మండలి 

ఎక్కు_వకాలం సలదొక్కు.కోలేకపోయింది. ధర్మారావు ఆరోగ్యం అంతగా 

బావుండని కారణంగానూ, గురజాడ రాత్యప్రతులను జాబితా చెసే కార్యక్రమం 

కూడా అర్ధంతరంగా ఆఅగిపోవడంతోనూ ఆ పతులు విశాలాంధకు తిరిగి 

అప్పగించారు. 

కూచిపూడి కఖాకే[తం 

సారథి స్టూడియోను నిర్వహించే వాళ్ళలో సి. వి. ఆర్. (ప్రసాద్ 

ఒకరు. వీరికి భరత నాట్యంలో |పవేశముంది. సారథి పేరుమీద నిర్మించిన 

చితాల నిర్మాణంలో ఏరూ భాగస్వాములే. వీరికి కూచిపూడి నృత్యం అంటే 

చాలా అభిమానం. వేదాంతం లక్ష్మినారాయణ శాస్త్రి కుమారుడు జగన్నాధ శర్మ 

దగర చిన్నతనంలో నాట్యం నేర్చుకున్నారు. 

ఛర్మారావు హైదాబాద్ వచ్చిన తర్వాత, వీరికి నాట్యం మీదా, కళల 

మీడా ఉన్న అభిరుచి తెలిసిన సి. వి. ఆర్. పహిద్గారు- ఒక నృత్య ఆకా 

డమీ స్థాపించాలని భావించారు. జగన్నాధ శర్మ కూడా హైదాబాద్లో ఉండే 

వారు. అందుకని తమ గురువు ద్వారా ఇతరులకు శాస్త్రీయ పద్ధతిలో నాట్యం 

చెప్పించవచ్చనీ, ఇలాటి అవకాశం భాగ్యనగరం పౌరులకు కల్పించవచ్చనీ 

తలపె టి, రీ నృత్య పాఠశాల ఆరంఖించారు. డానికి ధర్మారావు హితవరి. 

ధర్మారావు కూడా మొదట్లో దీనిమీద చాలా (శ్రద్ద చూపిస్తూ దీని అభివృద్దికి 

కృషి చేస్తూండేవాడు. |క్రమంగా, వయస్సు తెచ్చిన భారంతో దీనిమీద మునుప 

టంత ఆసక్తి చూపలేకపోయారు. ఇదీ కొంతకాలం బాగా నడిచి తరాంత 

ఆగిపోయింది. 
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రాష్ట్ర (పభుత్వ పుస్తకాల అవార్డ్ కమిటీ సభ్యత్యం 

తెలుగు రచయితలను; విద్యారులక వసరమయ్యేవీ, వారిలో పఠనాన కిని 

పెంచేవీ రచనలను రాయించి (పోత్సహించాలన్న సంకల్పం ఆం|ధ|వదేశ్ 

(పభుత్వానికొచ్చింది. కేవలం పాఠ్య పుస్తకాల రచనలే కాకుండా, ఆస క్తి 

దాయకాలైన ఇతర అంశాలమీద రాసిన (గంథాలను కూడా పతి 

సంవత్సరం ఆహ్వానించి ఒక పోటీని ఏర్పాటు చేసేది. అలాటి పధకంలో 

భాగంగా పన్నెండవ పుస్తకాల బహుమతి నిర్ణాయక సంఘంలో తాపీ ధర్మా 

రావును (పభుత్వం నియమించింది. అనేకాలై న అభ్యుదయాంశాలున్న |గంథా 

లను (శద్దగా పరిశీలించి బహుమతులకు అర్హమైన |గంథాల జాబితా తయారు 

చెయ్యడంలో (1966 లో ధర్మారావు బాగా కృషి చేశాడు. 

నందీ ఆఅవార్స్ నిర్ణాయక సంఘ సభ్యత్వం 

తెలుగులో నిర్మించిన చలన చిత్రాలను ఆంధ్మవదేక్ [పభుత్వం 

(పోత్సహించాలని భావించింది. ఆప్పటికే అఖిలభారత స్థాయిలో, దేశ భాషల్లో 

సిర్మించిన చలన చిత్రాల్లో ఉత్తమంగా నిర్ణయించిన వాటికి స్వర్ణకమలాలని 

ఇసూ, భారత (పభుత్వం పోత్సహిసోంది. 

అదే పాతివదిక మీద రాష్ట్ర [పభుత్వం కూడా తెలుగు సిస్ పరిశ్రమను 

(పోత్సహించాలని ఆశించింది. ఒక్కో సంవత్సరంలో నిర్మాణమమున చితా 

లను వరిశీలించి, అన్ని విధాలా యోగ్యాలైన వాటికి “నందీ బహుమానాలిచ్చే 

పథకాన్ని (పవేళ పెట్టింది. అందుకో సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆది సిఫార్సు 

చేసిన వాటిని ఆ సంవత్సరం ఉత్తమ చితాలుగా బహుమతులకు అర్హ మెన 

విగా నిర్ణయించేది. 

కాసు (బహ్మానంద రెడ్డి ముఖ్యమంతిగా ఉన్న కాలంలో 1964 తో 

అలాటి బహుమతి నిర్ణాయక సంఘంలో తాపీ ధర్మారావు న్యాయ నిర్ణైతగా 

పనిచేశాడు. ఆ సంమానికి హైకోర్షు (ప్రధాన న్యాయమూర్తి పి. సత్యనారాయణ 

రాజు అధ్యకులుగా ఉంటే, నార్హ వంక చేశ్వ్యర రావు మరొక సభ్యులు. నాటి 

(ప్రజా సంబంధాల శాఖ డై రెక్టరు టి. రామచంధరావు (పభుత్వం పక్షాన 

మెంబర్ సెకటరీగా వ్యవహరించారు. ధర్మారావు అంత వయస్సులో కూడా 

సుమారు ఇరవై చితాలను జాగ తగా పరిశీలించి ఆ సంఘంలో తమ వంతు 
బాధ్యతను సమర్గ్శవంతంగా నిర్వహించారు. 



బ్ర్ర్టీ ప్ప తాపీ ధర్మారావు జీవితం_రచనలు 

సారథి న్హూడియోన్ లో ధర్మారావు 

74వ జన్మదిన నన్య్యానం 

హైదాబాద్ సారథీ సూడియోస్లో ధర్మారావు 74 వ జన్మదినోత్సవం 

1963 "సెప్రెంబరు 19 న జ“గిందె. ఆనాడు బి. రామరాజు, కృష్ణళాన్త్రి, 

నార్హ తదితరులెందరో వనంగించారు. వక్తలందరూ “ఒక కాలంలో తెలుగ 

దేశంలోని కవులు, తాము తిరుపతి వెంకట కవుల శిష్యులమని చెప్పుకోవడం 

గౌరవంగా భావించేవారు. ఈనాడు గద్య రచయితలు తాము ధఠ్మారావుగారి 

ఆనుయాయులమని చెప్పుకోవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నార” న్నారు. 

దేవుల పల్లి కృష్ణ ళాశ్ర్రి ధర్మారావుతో తన పరిచయాన్ని వివరినూ 

ఆయన గొప్పతనాన్ని చక్కగా అంచనా వేశాడు. ఇంగ్లీషు బాగా వచ్చిన 

తెలుగువాడు, తెలుగు తెలుగు రాయడం వీరికి తప్ప మరెవరికీ రాదన్నాడు. 
జాతీయమైన తెలుగు వీరే రాస్తారు. మనం చాలా త్వరగా గడ్డకట్టుకుపోతాం. 

ధర్మారావుగారు ఆలా బిగుసుకొనిపోరు. వీరిలో వనస్సుకుస్ను యవ్వనం పోలే 

దని అంటూ “మీలాంటి వాళ్ళను అడ్డుగా 'పెట్టుకొంటే మేంకూడా వెనకనుండి 
వస్తూంటాం” అని వారి నేతృత్వాన్ని ఆకాంక్షించారు. 

తర్వాత రామరాజు, ధర్మారావుకీ తమకీ ఉన్న సన్నిపాత సంబంధాన్ని 

విశదీకరించాడు. తానెలా వారి కుటుంబ సభ్యులుగా ఊంటున్న దీ తెల్పారు, 

ఆలాగే ఆ సభలో సుందరయ్య, దాశరథి ఇంకా మరికొందరు సన్ని 

పాతులూ, తాతాజీకి వలు రంగాల్లో ఉన్న అభినివేళశాన్నిగూర్చి [పసంగిం 

చారు. 

అనేకులు అనేక బహుమానాలతో ధర్మారావును సత్క_రించారు. ఆ 

సభకు పండితారాధ్యుల నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షత వహించాడు. 

అకాడమీ బహుమతి (_పదాన సన్మానం 

హృదయోల్లాస వ్యాఖ్యకు 19T1 సంవత్సరం కేంద్ర సాహిత్య అకా 

డమీ బహుమానం ధర్మారావుకి వచ్చింది. అనారోగ్య కారణాలవల్ల ఢిల్రీ వెళ్ళి 

ఆ బహుమతిని అందుకోలేదు. ఆ సభను (వత్యేకంగా హై్మదాబాద్లో 1972 

మే 7న సాహిత్య అకాడమీ |పాంగణంలో ఏర్పాటు చేశారు. నగరంలోని 

సాహితీవరులందర్నీ ఆ సభకు ఆహ్వానించారు. 
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సభలో నాటి విద్యాశాఖా మంతి భాట్టం శ్రీరామ్మూ ర్తి పాల్గొని ఆ 

బహుమానాన్ని ధర్మారావుకి అందించారు. విజయనగరంలో తానొక చిన్న 

తెలుగు వారపవ్మతికను నడిపినప్పుడు ధర్మారావును ఆహ్వాని స్తే వారు వచ్చారనీ, 

అక్కడ గుమ్మా శంకరావుగారి అష్టావధానం ఆదీ ఏర్పాటు చేస్తే అందులో 

వారూ పృచ్చకులుగా పాల్గొన్నారసీ గుర్తు చేసుకున్నారు. ధర్మారావు బహు 

ముఖ _పజ్జను కొనియాడారు. 

ఉన్మానియా విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులు దివాకర్హ 

వెంకటావధాని విజయవిలాస వ్యాఖ్యానంలో ధర్మారావు చూపిన అందాలను 

వివరించాడు. 

అభ్యుదయ కవి శశాంక, ధర్మారావు వ్య కిత్వాన్ని వపాగుడుతూ యువ 

కులనూ వారి |[పతిభనూ (పోత్సహించే వారి గుణాన్ని - విళ దికరం చాడు. 

కేంద సాహిత్య అకాడమీ ఉపకార్యదర్శి బి. బి. అగర్వాల్ వందన సమ 

ర్పణ చేశాడు, దేవులపల్లి రామానుజరావు సభను నిర్వహించారు. 

ధర్మారావు తన కృషిని _ అదీ వ్యాఖ్యాన రచనలో సాగించిన దాన్ని. 

కేంద సాహిత్య అకాడమీ గు ర్రించినందుకు కృతజ్ఞత చెప్పాడు. ఒక వ్యాఖ్యా 

నానికి అలాటి బహుమతి రావడం ఇదే [పవమమన్నారు. వ్యాఖ్యాన రచనలో 

తాను చేవ ట్టిన పద్ధతులను ధర్మారావు సభ్యులకు ఎరుకపర్చాడు. 

సాహిత్య బంధువు చేసిన సన్మానం 

సగ.ంలో సాహితీ బంధువులు కొందరు ఇలా ధర్మారావును నన్మా 

నిస్తుంటి ఏర వెంకటరమణ, శ్రీమతి లక్ష్మీ వెంకటరమణ తమ నివాసంలో 

ఏర్పాటుచేసిన రచయితల సభలో తాతాజీని సన్మానించారు. (12 భలం 72). 

అదొక రచయితల కుటుంబం. వండగలా నడిచింది _ నార్ల, బోయి 

భీమన్న, సి. నారాయణరెడ్డి, జె. బాపురెడ్డి, కె. రామగోహెలరావు, గుంటూరు 

ఇషేంద శర్మ తదతరులెందరో ఆ సన్మానంలో పాల్గొన్నారు. 

ధర్మారావు తనను దయతో చూడకపోయి ఉన్నట్టయితేకాతాను 

గుమాస్తాగా పడి కొట్టుకుంటూ ఉండేవాడిననీ, కవిని అయ్యెవాడిని పునసీ 

అంటూ తన జనవాణి పరిచయాలను బోయి ఖమన్న తెలిపారు. దూ రెడ్డి 

మాట్లాడుతూ ““తాసీవారు సాహిత్వవేత్తలే కాదు, తత్త్వ్వవేతలూ, సంఘ 

సంస్క్టరలూ” ఆన్నారు. ఏరి గంధాలను విశ్వవిద్యా లయాలలో విద్యార్టు 

అకు పాఠ్యవఏషయాలుగా (వవెశ పెట్టాలన్న ఆకాంజరగు గుంటూనయ శేషం[ద 

శర్మ వ్య కపర్చాడు. 
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ఈ విషయాలను ఆం[ధపతిక రాస్తూ “తాపి ధర్మారావుగారి వంటి 

వారిని ఎవరు, ఎప్పుడు, ఎందుకు సన్మాసించినా జనం సంతో షిసారని'’ 

వివరించింది. 

ధర్మారావుకు భాగ్యనగరంలోని పలు సాహితి సంస్థలు 1972 మే 

18న యువతీమండలి భవనంలో గొప్ప సన్మానం చేశాయి. 

సభకు అప్పటి శాసన సభాధ్యక్షులు పిడతల రంగా రెడ్డి అధ్యక్షత 

వహించారు. తోట రామస్వామి (విధానపరిషత్తు అధ్యక్షులు), ధర్మారావు 

ఖండక్ళతుల సంపుటి “మబ్బుతెరలు' ఆవిష్కరించారు. సభలో 

కె వ. రమణారెడ్డి, జ్వాలాముఖి, శ్రీ దేవి, యశోదారెడ్డి, కె. వి. గోపాల 

స్వామి నాయుడు, కపిల కాశీపతి, బోయి ఖీమన్న, పోతుకూచి సాంబశివరావు, 

వీరాస్వామి, పి. యస్. ఆర్. అప్పాదావు తదితరులు (ప్రసంగించారు. 

రమణారెడ్డి, తాతాజీని కులవతిగా సంభావించారు. జూ్య్రైలాముఖి 

““ధర్మారావుగారు. విజయవిలాసానికి వ్యాఖ్య రాయడంతో సాహిత్యంలో 

చనిపోయారు” అని అన్నాడు. సభ్యులు ఒక రకంగా. ౨ అధి పాయాన్నీ, 

అది చెప్పే వద్దతిసీ ఈసడించుకున్నారు. అజాత శ|తువస, ఆంధ రవీర్యటు 

డసీ పలువురు వక్తలు అభిభాషించారు. 

సన్మాన సంఘం వఇాచ నొర్ష, ధర్మారావును సత్కరించాడు. బల 

రామాచార్య సన్మానవతం అం *ంచాతు. కళానికేతన్ వవూస న్మ్రా కోటయ్య 
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చాడు. నగరంలోని తి౮ సాంస్కృతిక, సాహిత్య, కశ* సంఘాలవారు 

ధర్మారావును అనేక బహూకృతులతో ఘనంగా సత్కరంచారు. 

నార్హ - సభను ఆహ్వానిస్తూ ధర్మారావుతో త-కున్న అనుబంధాన్నీ, 

పష్మృతికారంగంలో వారు చేసిన కృషిఏ వశంసించాడు. “భౌతికంగా ఫర్ సంవ 

తరాలు వచ్చినా మానసికంగా నిత5నూతనత్వ్యంతో తొణికిసలాడిపోతున్న 

సాహిాతీకారునిగా' ధర్మారావును వర్ణించాడు, 

ధర్మారావు తన సాహిత్య జీవితాన్ని క్రుప్తంగా నభకు వివరించాడు. 
అకాడ మీ ఆవార్డు వచ్చినప్పటికన్నా తాను తన గద్యరచనలను, కావ్యాలనూ 

రాసేందుకు కనుగొన్న స్మూతాలను తెలునుకున్న ప్పుడు కల్షిన సంతోషం, 

దివ్యానుభూతి చాలా గొప్పదని అన్నారు. 

తెలుగు రచన గూర్చి యువకులకు సందేశ మిస్తూ, తెలుగు కావ్యంలో 
సంస్కృత పదాలు పెట్టటం శెలికీ, రచనా గౌరవానికీ భంగమన్నారు. 
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తెలుగు మాటలోని శ క్రి దేశానికి | పదర్శించి ఆ శక్తి బలపడేందుకు దోత్సాహం 

ఇవ్వాలన్నారు. తిరుమలరావు వందన సమర్పణతో సభ ముగిసింది. 

సనాశ్ర్చ్రనప తాల ధోరణికి మచ్చు 

భాగ్యనగరంలోని సచివాలయం సమస సాంస్కృతిక, సాహిత్య కార్య 

కమాలకు పట్టుగొమ్మ. అందులో ఉద్యోగులు ఈ రంగంలో నిష్ణాతులు. 

ధర్మారావును, 1972 జులై 20న ఏర్పాటు చేసిన ఒక "పెద్ద సభలో 

ఆ సాంస్కృతిక నంఘం సన్మానించింది. వారు సమర్పించిన సన్మానహతంలో 

ధర్మారావును కందుకూరి, గురజాడ, గిడుగుల వారసుడన్నారు. హేతువాద 

దృష్టినీ, అభు్యుదయదృక్పధాన్నీ వెలికి తెచ్చి, దశాబ్దాలుగా అందుకోసం కృషి 

చేస్తున్నారని |వశంసించారు. అన్నిటికన్నా ఆ సన్మానహతంలో ఉన్న ప్రధాన 

నెనషతయుత. గ ఖనున గుగ్గిళ్ళుగా వున్న చిన్నయసూరి మార్కు వచనాన్ని 

చక్కగా వచనం చేసి “కాగడా సహాయంతో తెలుగు దేశం నలు 

మూలలా పంచిపెట్టి, దానిని మీరు “జనవాణిిగా ఏనిపింవచేశారు. కటిక ఛాంద 

సుల చేత కూడ తినిపింపచేశారు. తెలుగు దినపవతికను, వారవతికను 

[గాంధికవాద (_బహ్మజెముడు డొంకల్నుంచి తప్పించి, సరళమైన రాచబాటన 

రవాణా చెశారు" అని రాశారు. క్ట పంగా ధర్మారావు జీవిత కృషిని అందంగా 

వివరించిన సందర్భమిది. చాలా సన్మానపతాలున్నా ఆదర్శమైన ఉదాహర 

అగా ఇదొక్క_ాటి చాలు. 

హె[దాబాద్ నుండి విజయవాడ ఏ సొంత పనిమీద వెళ్ళినా విశాలాం(ధ 

ఆఫీసులో రచయితల సమావేశం జరగడం, ధర్మారావును సత్కరించడం 

ఆనవాయితీ. విశాలాంధకు బొడ్డుకోసినవారు ధర్మారావే. కనుక ఆపాటి 

కృతజ్ఞత ధర్మాదావుపట్ట వారికి, వారిమీద ఆప్యాయత వీరికీ సహజంగానే 

ఉంటుంది. 

1972 సెపైంబరు 19 న విశాలాంధ |పాంగణంలో ధర్మారావు 66వ 

జన్మదినోత్సవం చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. ఆరోజే అదే వేదికపై మోహన 
రావు కుమార్తె విమల వివాహం కూడా సోహన్సింగ్తో ధర్మారావు జరిపాడు, 
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మడాసులో పలువురు రచయితలు తాతాజీ రిరవ కా వాన్ని 

ఘనంగా జరిపారు. అప్పటికి అభ్యుదయి రచయితల సంఘం ఇంకా పునరు 

వ్రవన ఏం కాలేడు. అలాటి భావాలున్న రచయితలందిరూ pss “ఆధునిక 

రశరుతతి న.మాఖ్యిగా ఉంటూండేవారు. వృద్దుల నుండీ యువకుల పురకూ 

అందులో సభ్యులు, 

వారందదూ 1972 "సెపైెంబరులో తాతాబీ బన్మచఎనోత్చవ సెం వర్భం/౫ 

వెలువర్చిన *కాంతిగీతి” గేయసంకలనాన్ని వారికి అంకితమిచ్చారు. అందులో 

(పసిద్దులైన తెలుగుకవల రచనల నుండీ యువ కవుల రచనల వరకూ 

ఉన్నాయి. 

“కుసంస్కారం అభ్యుదయ సాహిత్మోద్యమం మీద దాడి చేసిన సమ 

యంలోనూ, అభ్యుదయ వేషధారులూ ఆషాఢభూతులూ అభ్యుదయ సాహి 

త్యోద్యుమాన్ని విచ్చిన్నం చేస్తున్న దశ తోనూ, సంయమునం, సమ్యక్ దృష్టి, 

అచంచలమైన అభ్యుదయ దృకృధమూగల తాతాజీ సారస్వత సేవ ఆద 

ర్భంగా, ఉ త్రైెజంగా ఉండదగ్గది” _ ఆంటూ ఈ కావ్య సంకలనాన్ని అంకిత 

మిచ్చారు. బహుముఖ (ప్రజ్ఞాశాలి అనీ, ఆంధ సారస్వత భీష్మాచార్యుడనీ 

కొత్త పాతల మేలు కలయిక అనీ ధర్మారావును అందులో ఆభివర్ణించారు. 

సాహితీలొకంరో తాపీ ధర్మారావం టే తెలియని వారొకవేశ ఉంచే 

ఉండవట్పిమోగాసి, *తాతాజి అంసే ఎరగనివాళు ఎఇ లెరు, వృద్దుల్లో యువ 

కలుగా, యువకుల్లో జ్ఞానవృద్దులుగా మనలిన వ్య క్రి తాతాజీ. 

తాతాజీకి తెలుగుజాతి నివాళి 

ధర్మారావు మరణం తెలుగుదేశంలో అన్ని వర్షాల [వజలనూ, ఆన్ని 
రంగాల |పజలను? కన్నీళ్ళతో ముంచె త్రింది. “తెలుగు సాహిత్యాకాళంలో 
వెలు గుజుక్కు త నన (ఆంధ జనత $-ర్- -18). “మహా పండి 
తుడు, రచయిత క్రీ తాపీ ధర్మారావు నిర్యాణం” (ఆం|ధజ్యోతి 9. 
“"లుసహుముఖ (పజ్ఞాకాలి తాతాజీ కన్నుమూత” (ఆం|ధ వాణి). ' eas 
విశారద శ్రీ తాపీ వ కాలధర్మం” (ఆంధ పభ ౮.5. 718) 
క విమర్శకులు తాపీ ధర్మారావు మృతి'*(ఆం[ధ పతిక లవ్. 78. * 
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ధర్మారావు ఆ స్తమయంి' (విశాలాం[ధ ర్రి.ల్.7లీ). ఇవీ నాటి తెలుగు దిన పతి 

కలు వీరిని గురించి వ్యకపక్చిన ఆభిప్రాయాలు. ఆంగ్ల ప్మతికలన్నీ కూడా 

ఈ విషాద వార్తను [పకటించాయి. పె వతికల శీర్షికలు చూసే ధర్మారావు 

స్పృశించని రంగం లేదనీ, నె పుణ్యం, ప్రావీణ్యం చూపని ఆంశం లేదనీ 

తెలుస్తుంది. అంతేకాదు ఆ అన్ని రంగాల్లోనూ నాయకత్వ పాతనే చే చేపట్లా 

రన్న విషయం కూడా స్పష్టమౌతుంది. దాదాపు అన్ని వతికలూ సంపాద 

కీయాలు రాశాయి. 

ధర్మారావు సహచరుడుగా వనిచేసిన నార ఆంధజ్యోతిలో రాసిన 

సంపాదకీయం అన్నిట్లోకి చాలా గొప్పది. ధర్మారావు విశిష్ష వ్య క్షిత్వాన్ని 
వ్యక్తపరుస్తూ నార, తన కలాన్ని గుండెలో ముంచి రాకాడా అనిపిస్తుంది ఆ 

సంపాదకీయం. 

ధర్మారావు సహచరుడూ, మితుడూ, శిష్యుడూ విద్వాన్ విశ్వం 

మాణిక్యవీణలో ఇలా రాశాడు. “ఆయన ఏనాటి వాడో....తొలినుంచీ నలు 

గుడుపడిన దారిలోనే నడవడంకాక, కొత్త దారులకోనం నెమకినవాడు. అటు 

పాళ్చాత్య సాహితీ సంస్కృతులనూ, ఇటు జాతీయ సారస్వత సభ్యతలనూ 

చక్కగా జిర్షించుకొని; ఆధునిక దృక్పధంతో, అపూర్వ రచనా సం విధానంతో 

తన తావు తాను చూచుకొని తన గొంతు తాను వినిపిసూ విశిష్ట వ్యక్తిత్వం 

వెలార్చిన మసీషి ఆయన. నవ్యాతినవ్య దృష్టితో సమాలోచించగల థీకశోలి, 

తెలుగు దిన పత్రికలలో తొలిసారిగా వ్యావహారిక భాషను |పవేశ పెట్టిన 

సాహసి కూడా ఆయనే .... రెండు చేతులా (వాసి, రెండు చేతులా జీవితాన్ని 

అనుభవించి చిరమూ, స్టిరమూ అయిన కీ రిని వదలి ఆయన వెళ్ళిపోయారు” 

(ఆం|ధ|పభ వార పతిక 8.5 -19 8). 

ఇలాగే మృడాసునుండి వెలువడే వనిత మాస పతికలో ధర్మారావుకు 

ఆరుుద (శ ద్ధాంజలి ఘటిసూ ఇలా రాశాడు. 

“మరణించిన వాళ్ళందర్నీ మనం కీర్తిశేమలినే పేర్కొాంటాం గానీ, 

నిజంగా చాలా కొద్దిమందే చనిపోయాక కీర్తిని వదిలిపెటి పోతారు. కొందరి 

విషయాల్లో ఆ కీర్తి కొన్నాళ్ళ ల. శాశ్వతంగా క్రీ రిశేషించిన 

వాళ్ళు చరితార్థులు. తాపి ధర్మారావు ఆనేక విధాల చరితార్జులు ........ 

(తాతా జీని) పు స్తకంలాగ చదువుకొన్నాను. చలోక్తుఐకు ఆయన నిధి. ఎదుటి 

వారిమీద తాను జోకు వేసినా, తనమీద ఎదుటివారు జోకు వేసినా నిండుగా 

నవ్వుకోగలరు. మన తెలుగు సినిమాల్లో వ్యావహారిక భాష ఆయే పెట్టిన 
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భిక్ష. నిత్యజీవితంలో షష్టిపూర్తి చేసికొనడం ఘసనకార్యంగా భావిస్తే సాహిత్య 

జీవితంలో షష్టిపూ ర్తి చేసుకొన్న మహనీయుడు ఆయని (వనిత మాన 

ప్యతిక). 

తన ఆవిర్భావం దగ్గర్నుండీ ఇప్పటి వరకూ తనకు హితవరిగా ఊ 

ధర్మారావుకు “విశాలాంధ' ప|తిక ఇలా నివాళి సమర్పించింది. 

“శిధిలమై పోయిన మతసాంఘి క వ్యవస్థను కూల్చివేయ డానికి, నూతన 

సమాజ నిర్మాణానికి సాగిపోడానికి, తెలుగుదేశంలో సాగిన సమరశీల 

పజా ఉద్యమాలను, కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాన్ని ఆయన ఆఖిమానించారు. 

తెలుగునాట |పజా ఉద్యమాలు, అభ్యుదయ ఉద్యమాలు నిర్భంధకాండకు 

గురై నపుడు తమ ప్యతికలద్వారా ధైర్య పైర్యాలు ఇచ్చిన ధీరులు శ్రీ ధర్మా 

న్ను 

రావుగారు. ....... శాంతి నోవలిజం. (ప్రపంచ మానవాళికి వెలుగుజబాటలు 

కావాలని ఆయన మనసారా వాంఛించారు ........ అర్ధ శతాబ్టికాలం ఆయన 

సాగించిన సాహిత్యోద్యమం, సంస్క్రరణోద్యమాల దాషారా ఆయన తెలుగు 

జాతికి చిరస్మర ణీయులై నారు (విశాలాం|ధ 9.5.78) 

దివాకర వెంకటావధాని ఓ (పత్యేక వ్యాసం [వాసూ తాతాజీని ఇలా 

(పస్తుతించాడు. 

“అభ్యుదయ భావములు (ప్రచారముచేసి వయసుచే, విజ్ఞానముచే, వ ర్రన 
ముచే అఖిలాంధ |[పజా గౌరవాదరములు చూరగొన్న సుధీవతంసులు శ్రీ 

తాపీ ధర్మారావుగారు ere వాది బృహ ద్వ్యాసములు, పదిశోధనా పాటవము 

నకు పట్టుగొమ్మలు .... విజయవిలాసమునకు .... పారిజాతావవారణమునకు... 

వారు రచించిన వ్యాఖ్యానములు, వాది విమర్శనా వె దుష్యమును చెప్పక చెప్పు 

చున్నవి. అందలి కొన్ని పద్యములకు వారు సూచించిన ఆపూ ర్వార ములు 

సహృదయుల నానందకందళిత తరంగాంతరంగుల కావించినవి. వీరు 

బహుముఖ (పజ్ఞావంతులు. గంభీర భావ సంభరితులు, యువజనానంద 

సంధాయకులు, అభ్యుదయ మార్గాన్వేషణ తత్పరులు" ”. (పాత కొత్తల మేలు 

కలయిక “ఆంధ విశారది తాపీ ధర్మారావు.) (ఆంధ|వభ దినపతిక 9.5. 78) 

_హ(దాబాద్ ఆకాశవాణి కేందం నుండి దేవులపల్లి రామానుజరావు 

తదితరులూ; మదదాసు కేంద్రం నుండి శ్రీశ్రీ తదితరులూ ధర్మారావుకు అశు 

తర్పణం సమర్పించారు. తాతాజీకి శ్రీశ్రీ సమర్పించిన నివాళి కవితా స్పోర 

కంగా, ఉదేంగంగా ఉందని అనేక మరగ. బంగ, మెం వారు అదం ఏడు 
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పలు సంతావ సభల్లో ధర్మారావు గుణగణాలను స్మరించటం జరిగింది. 

[ప్రధాన సభలు హె దాబాద్, మ(దాసుల్లో జరిగాయి. 

హేదాబాద్లో మే 10న జరిగిన సభలో వలు నంఘాలూ, సాహితీ 
చ తలూ పాల్గొన్నారు. రెతు సంఘం, అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, 

భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, విద్యా రి, యువజన మహిళా, ళాంతి నంభాల (పతి 

నిధులు [పసంగించారు. సాహిత్య అకాడమీ కార్యదర్శి దేవులవల్లి రామానుజ 

రావు అధ్యక్షత వహించాడు. 

మ్మదాసుతో ఆధునిక రచయితల సమాఖ్య (అభ్యుదయ రచయితల 
సంఘం అప్పుడీ పేరుతో ఉండేది ఇంటూరి వెంక ఉటేశ్వు రావు అధ్యక్షతన సభ 

జరిపింది. దాశరధి, ఏల్చూరి ను|బహ్మణ్యం, నాటి మదాసు శాసనసభ్యులు 

కోదండరామయ్య, కాకరాల, శ్రీకాంత్ తదితరులు (ప్రసంగించారు. తమిళ 

నాడుకు చెందిన వలు (పజూ సంఘాలు కూడా పాల్గొన్నాయి. 

ఆం|ధ|[వదేక్ గంధాలయ నంఘం, పేజా సేవాదళ్, ఆంధ విశ్వ 

విద్యాలయం తెలుగు శాఖ, చైతన్య భారతి, మొవలైన అనేక సంస్థలు 
సంతాప తీర్మానాలు పంపాయి. విజయవాడ, “హైదాబాద్ లలో పుస్తకాల 
దుకాణాలను వారి గౌరవార్థం ఆనాడు మూసేశారు. 

వామసక్ష భావాలున్నవారే కాదు, తెలుగు నేర్చిన వారంతా తమ బంధు 
వెవరో, తమ సచివుడెవరో, తమ నెచ్చెలి యెవరో తమను వదిలి వెళ్ళినంతగా 
బాధపడ్డారు. వారి స్మృతికి మనసారా నివాళులందించారు. ఇదీ తెలుగు జనం 
గుండెల్లో ధర్మారావు ముద. 

ఆరని కొగడా 

ధర్మారావు సాహిత్య జీవనం ఓ హరివి ల్లు. అందులోని అన్ని వర్ణాలూ 
ఒకే స్వచ్చమైన కేందకిరణం నుండి వెలువడ్డాయన్న. విషయం తెలిగిండే. 
ఆలాగే వీరి సాహిత్య కృషి వెనక ఒకే ఆశయం ఉంది. కొందరి నిజజీవితం, 
సాహిత్య జీవితాల మధ్య భేదం ఉండవచ్చు. వారూప్యం ఏ కొద్దిగానో ఉండ. 
వచ్చు. కాసీ ధర్మారావు విషయంలో ఈ రెండూ పడుగూ, -పేకల్లా అల్లుకు 
పోయాయి. రెంటినీ విడదీసి చూడడం అసాధ్యం. దీనికి కారణం లేకపోలేదు 
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దేనిని సాహిత్య వు లక్ష్యుంగా ధర్మారావు ఎంచుకున్నాడో ఆలక్షు మే వారి 

నిజజీవితాన్ని కూడా నడిపింది. అదే .... సమాజం మారాలి. 

సమాజం పరిణామశీల మెంది. అయినప్పుడు ధర్మారావు ఆకాంక్షలో 

కొత్తేముంది ఆని అనిపించవచ్చు. కానీ అది కాదు. అ పరిణామం ఎలా 

ఉండాలో, ఏ దిశలో సాగాలో, ఆపెన ఏర్పడబోయే నూతన సమాజం ఎలా 

ఉంటుందో _ అన్న విషయాల్లో వారికి స్పష్ట్రమెన ఆవగాహన ఉంది. నిర్ధిషమెన 

చూపు ఉంది. 

సమాజం మారాలి అన్న అభి పాయం ఊన్న పదికి, అప్పటివరకూ 

ఊన్న "వి చెడు లక్షణాలనుండే పవుకాాంద్ మొరాలే?- అన్న అంశం కూడ్రా 
CTR Tr] న న! 

కలుసు. ఆ చెడు లక్షణాలు వయేచా. చారితక వ పరిస్తితుల పభావం వల్ల వచ్చాయో, 

ఏయే సామాజికదశలూ, శక్వులూ దానికి కారణ భూతాలయ్యాయో, వాటిసీ ధర్మా 

రావు ఆర్థం చేసుకున్నాడు. ఈ లక్షణాలు సమాజంలో రావడానికి ఎంత కాలం 

పట్టాయో వాటిని వదిలించుకోడానికీ ఆంతేకాలం పటవచ్చన్న అభ్మిపాయం 

వీరికుంది. అయితే ఆ చెడును తిట్టుకుంటూ కూర్చునే వ్య క్రికాదు వీరు. వీటిని 

ఎదుర్కొన్న తనకన్నా పూర్వీకుల చరితను సాకల్యంగా అధ్యయనంచేశాడు. 

వారందరి కృషిసీ కలపోసి ముందుకెళ్ళాలని అనుకున్నా.డు 

కొన్నివర్గాల సంఘర్షణలో ఒక సామాజిక దశ ఆవిర్భావాన్నీ, చరి 

(తనూ చూసిన ధర్మారావుకు; మరికొన్ని కొత్త వరాలు సమెక్యమె ఘర్షించడం 

అవసరం. అప్పుడే తాననుకున్న సమాజంలోని చెడు లక్షణాలు పోయే అవ 

కాశం ఉంది, అన్న స్పృహ ఏరదికుంది. గతంలో ఏ వ్యక్తులు, ఏయే రూపాల్లో 

(శ మించి ఇలాటి ఘర్షణను వేగవంతం చేశారో చూశాడు. వాళ్ళే కందుకూరి, 

గురజాడ, గిడుగులు. 

ధర్మారావూ, వీళ్ళూ ఉన్న సమాజం కొంచెం ఇంచుమించుగా ఒక టే. 

అందువల్ల సమాజంలో ఉన్న చిడుగేదో వీళ్లందరికీ కనిపించింది. కానీ అందరూ 

వేర్వేరు మార్గాల్లో, విభిన్నాలైెన ఆయుధాలతో తిరుగుబాటు చేశారు. సామాజిక 
విప్లవం త్వరితం కావటానికి భావ ఏప్టవం అవసరమని ఆందరూ గు ర్రించారు. 

ప్యూడలిజం జనజీవితం అంతటా పరచుకుంది. అందులో మత సంబంధ 

మైన ప్యూడ లిజం నాశనంకాంది సమాజం బాగువపడదని కందుకూరి భావంచాడు. 

దీనికి కారణం ఉంది. తన చుటూ ఉన్న (పజలను నడిపినున్నది వాళ్ళ 

ఆలోచన కాక, మతం _. మతాధివతులా _ ఆచారాలూ _ వాతిని తలకె తే 

ఆచార్యులూ, వంది నిరంకుశ శ క్తులేనని కంనుకూరి గమనించాడు. వాళ్ళలో 
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ఆలోచనలకు కొత కిటికీలు తెరిచి, పేరుకున్న గబ్బిలాల కంపును దులిపే 
కొత్త గాలులు అవసరం అని తలచాడు. అందుకు మెదటి దెబ్బ పీజికి మూల 

మైన మతం, మూఢవిళశ్వాసాలయై కొట్టడం అవసరమనిపించి కందుకూరి అదే 

లక్ష్యంగా తన సాహిత్యం గా జీవితం; ఆ పోరాటానికే అంకితం చేశాడు. 

అందుకే కలం నిలపకుండా, క్షణం ఆగకుండా తుది శార్చస విడిచేవరకూ ఆ 

మతపర మైన పూషడ లిజం మీద పోరాటం సాగించాడు. ఇందులో మి[తులు 

శ|తువులై నారు, శతువులు మి|తులై నారు. కానీ యువకులు మాతం 

కడకంటా వెన్న ంటివచ్చారు. 

సమాజంలో రెండో రంగంలో ఈ ప్యూడలిజం వికటాట్లహాసాన్ని గుర 

జాడ గమనించాడు. అదే సాహిత్యరంగం. సామాజిక సంస్కరణ గాలులు 

తెలుగు నేలమీద వఏీస్తుండడం శుభసూచ కమనుకున్నాడు. కానీ సాహితీరంగం 

ఏళ్ళ తరబడి చలనంలేని మురికి నీరుచేదిన గుంటగా ఆయనకు కనిపించింది 

ఆనేక వ్యాధులు |పకోపిస్తున్న దశనూ, అవి జనం మూలుగులు పీలుస్తున్న 
ఆఅంళాలనూ స్పష్టంగా చూశాడు గురజాడ, సాహిత్యంలో పెత్తందారీతనాన్ని, 

అది తసున్న చీడనూ పసిగట్టాడు. సామాన్యులు పడున్న మానసిక ఆందోళ 

నలను ఎక్స్రే కళ్ళతో చూశాడు. [ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఉండే భాష, 

ఛందస్సు, భావాలలో వచ్చిన, వసున్న మార్పులనూ గమనించాడు. విశాల 

దృష్టిని "పెంచుకున్నాడు. దాంతో తెలుగు సాహిత్యంలో కొత పుంతలూ, 

కొత్త దారులూ వేశాడు. సామాజిక వరిణామానికి సాహిత్యం వాధ్య్యత గురించి, 

దాన్ని విప్లవ పంధాలో వేగవంతం చేశాడు. ఆ గమనం అభ్యుదయం దిశగా 

సాగడానికి (శ్రమించాడు. భవిష్యత్తు మీద విశ్వాసంతో ఆ పనికోసం బోరా 

డాడు.39 సాహిత్యరంగంలో యథా పూర్వస్థితి కోసం “పెనుగులాడే అభివృద్ది 

నిరోధకుల భావాల-పె గురజాడ క త్రిక ట్రై ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ విధంగా 

సాహిత్య వ్యూడలిజం “పుట్టకీటు" కదల్చడంలో గురజాడ, కన్నుమూ సేదాకా 

కలం దించలేదు. 

“సంకెళ్ళను (పేమించేవాళ్ళు దాన్ని _ అనగా (గ్రాంథిక భాషను, 

ఆరాధిసారుగాక. నామటుకు నా మాతృభాష సజీవమైన తెలుగు. “ఇటాలియన్ 

ఆఫ్ ది ఈస్టు షై అనిపించుకున్న ఈ తెలుగుతో మన సుఖాల్ని దుఃఖాల్ని 

వెల్లడించడానికి మనం యెవరమూ సిగ్గుపడలేదుగాని కాగితం మీద పెట్టడానికి 

మాతం మనలో కొంతమంది 'బిడియవడుకతున్నార'' ంటూ గురజాడ మన భాషను 

గురించి వాపోయాడు. అప్పటికి భాషావిషయకంగా గిడుగు ఉద్యమంలోకి 
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దూకటేదు. ఈః రంగంలో కుడా (గాంథికవాదుల మోతుబదితనం తెలుగుభాష 

పెరగడానికి వీల్లేకుండా నెత్తిమీద మేకులు కొట్టింది. చిన్నయసూరి లాంటి 

వాళ్లు ఉక్కుుచ(టాలే బిగించారు. గురజాడ సాహిత్య సృజన గిడుగుకు 

లక్ష్యంగా కనిపించింది. వ్యావహారిక ఖా షోద్యమం తీవతరం చెయ్యాలనిపిం 

చింది. ఇందుకు [పపంచంలోని భాషల పెంపుదలా, ఆయా శాస్త్రజ్ఞుల 

కృషీ గిడుగు ఆధ్యయనం చేశాడు. అక్కడ కరుడుకట్రిన ఛాందసభావాలను, 

వాటిని (పచారం చేసినవాళ్ళను ఎలా ఎదుర్కొన్నారో అధ్యయనం చేశాడు. 

సశాస్త్రీయంగా, అధికారికంగా ఈ రంగంలో |పబలిన పూఇడలిజం భావా 

లను మొదలంటా నరకాలసీ వ్యావహారికానికి సభామర్యాద కల్పించాలనీ కృషి 

చేశాడు. ఇందుకు కందుకూరి, గురజాడలు అప్పటికే చేవ ట్టి సాగించిన ఉద్య 

మాల |పభావం బాగా తోడ్పడింది. అసహాయశూరుడిలా, కాకలుతీరిన యోధు 

డిలా పోరాటం సాగించాడు. 

ధర్మారావు నిలదొక్కుకునే కాలానికి ముందు ఈ రంగాలన్నిటా 

ప్యూడలిజం నిలదొక్కుకోడం చూశాడు. తొలి దశలో తానూ ఆ దశలో 

వ్యక్తే కనుక దాన్ని ఎదిరించడానికి కొంత సమయం తీసుకున్నాడు. మొద 

ట్నుంచీ సామాజికంగా ఉండే మతసంబంధ మెన వ్యూడలిజం గుప్పిట్లో తానూ 

నలిగినవాడు గనుక, దాని మీద తిరుగుబాటుతో ధర్మారావు తన కృషి ఆరం 

ఖంచాడు. సమకాలిక జీవనాన్ని నిత్యం అధ్యయనం చేస్తున్నందువల్లా, డత 

రక మైన రంగంలో ప్యూడలిజాన్ని ఎదిరించడానికి నిశ్చయించుకున్న ందువల్ల్తా, 

అలాటి ఆఅసహ్యాంచుకోదగ్గ లక్షణాలు ఇతరరంగాల్లో కూడా చూడగ రలిగాడు. ఆ 

రంగాల్లో కృషచేస్తున్నవారి (శమను మొదట సరిగా అంచనా వేయకపోయినా 

[క్రమంగా తన తప్పు తెలుసుకుని మారాడు. దానితో ఆ మూడు రంగాలలో 

మిగిలిన వ్యూడలిజం లవణాలను తూర్పార బట్టాలని తలచాడు. ఆ రంగాలలో 

కృషిచేసినవాళ్ళ్శనే తనకు మార్గదర్శకులుగా భావించాడు. 

అంతేకాదు కందుకూరి, గురజాడ, గిడుగుల కాలానికి అంతగా కని 

పించందీ; (క్రమంగా తీవమె ధర్మారావు రంగంలో దిగే కాలానికి స్పుటంగా 

కనిపించిందీ, మరోటి ధర్మారావు దృష్టిలో పడింది. అదే రాజకీయాల్లో వ్యూడ 

లిజం._ తనకు పూర్వమున్న విప్లవ వైతాశికతయం దీన్ని బహుళా గమనిం 

చినా తమ కృషి ఇతర కోణాలలో సాగించారు. పార్మిశామిక విధానం పెరుగు 

తున్న కొద్దీ; గత దశకు చెందిన భావాలకూ _ నూతనంగా వచ్చిన భావాలకూ, 

ఘర్షణ జరగడం అనివార్యం. పాత, కొత్త వర్షాల మధ్య వైరుధ్యం సహజం 
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శిథిలమవుతున్న సామాజిక భావాలూ, కొత్తగా రూపుకడున్న సామాజికాంశాల 

భావాలూ పోటాపోటీలు పడడం జరుగుతుంది. దీన్ని రాజకీయరంగంలో చాలా 

స్పష్టంగా ధర్మారావు చూశాడు. 

ఆది జాతీయ పోరాటంగా కనిపిస్తున్నా; అందులో ఈ సపెతందారీ 

భావాలు దేశ సమైక్యతకూ, అందర్నీ ఒకే ఆశయంతో కలుపుకుపోవడానికీ 

ఆటంకంగా పరిణమిస్తాయని ధర్మారావు భావించాడు. అంతేకాదు. దేశంలోని 

అన్ని వర్గాలూ, వర్గాలూ, జాతులూ సమానంగా అభివృద్ధి సాధించడానికి ఈ 

భావాలే అడ్డుకుంటున్నాయని కూడా గమనించాడు. ఆది కాం గెసుకానీ, 

జస్టిను పార్టీ కానీ, (వజామ్మితపక్షం కానీ ఏదైనా కః ఊదిలో వడే కొట్టు 

మిట్టాడోందని (గపాంచాడు. కనుక తను పోరాడాల్సిన శృతువర్గ్షంలో ఈ; 

నాలుగో అంశాన్ని కూడా చేర్చుకున్నాడు. 

ఒక సాహిత్యకారుడుగా సాహితీపరంగానూ, భాషాపరంగానూ ఎలాటి 

ప్యూడల్ లక్షణాలనూ సహించకూడదని భావించడం సహజమే. సంస్కరణ 

భావాభిలాషిగా, ఒక నూతన సమాజాన్ని ఊహిస్తున్న వ్యక్తిగా, ఆ సమాజంలో 

వర్గరహిత స్వభావం ఉంటుందని కాంక్షిస్తున్న మనిషిగా, మత సంబంధమైన 

ఫ్యూడల్ లక్షణాలను అసహ్యాంచుకోడం సబబే. సాహిత్యకారుడూ, కవీ _ తన 
చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఒకడుగా ఉండకమానడు. తన సమకాలిక సమా 

జాన్ని నడిపే రాజకీయ భావాల (పభావానికి గురికాక మానడు. అలాంటప్పుడు 

తాను వింటున్న సరికొత సోషలిస్టు సమాజం కోనం ఆరాటపడే వ్యక్తి, అలాటి 

సమాజం వస్తేనే సమస్త కళలూ - సాహిత్యమూ సంపూర్ణంగా |పజలవరం 

కాగలవని విశ్వసిస్తున్న వ్యక్తి, తన చుట్టూరా ఉందే రాజకీయాల్లో హ్యూడ లిజం 

భావాల నెలా సహించగలడు? అందుకే తిరుగుబాటు చేశాడు. ఆయితే ఈ 

రంగంలో ధర్మారావు చేసిన తిరుగుబాటుకు, మిగిలిన మూడు రంగాలకన్నా 

కాస్తకాలం ఎక్కువ తీసుకుంది. అయినా సరే నిర్దిష్టమైన దిశలో సాగాడు. ఆ 

మహోన్నత సమాజం కోసం కృషిచేసే ఆన్ని (పజాసంఘాల, ఉద్యమాల 

కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకున్నాడు. 

ఆడి సాహిత్య రంగం కానీ, హృతికా రంగం కానీ, చలనచి త రంగం 

కాసీ_ అన్నిటా ఈ వ్యూడలిజాలను తుదికంటా నిర్మూలించడానికే ధర్మారావు 

జీవితం ఆంకితమైంది. కందుకూరి, గురజాడ, గిడుగులందించిన కాగడాలను 

సంలీనం చేసుకుని ముందుకు సాగాడు ధర్మారావు. తన సాపహిత్యజీివితమంతా. 

తానందుకున్న ఆ కాగడాను జ్వలింపజేయడానికే ధారహోశాడు. 
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తెలుగు దేశం వ్యవసాయ |పదాగంగా ఉంది. అలాటి సందర్భంలో 

ఎంత పారి శామికీకరణ జరిగి, కొత వర్గాలు పుట్టి సామాజిక దశల్లో పరిణా 

మాలు వస్తున్నా, శిథిలమయ్యే ప్యూడలిజం దశకు సంబంధించిన అవసషాలు 

పూ రిగా నశించడం కష్టం. సామాజిక వదిణామ దశల్లో ఇవస్నే అంచెలు. 

ధర్మారావు ఆశించిన మహోన్నత దశకు దేగుకోవాలల టే ఈ ఆంఎలను చేర 

కుండా అడ్డుదారి లేదు. ఉండదు. ఆధవా ఉందని కొందరు భమించివా, అది 

లక్ష్యానికి చేర్చబోదన్నది [పపంచ (వశాపోరాటాల చరిత విప్పిచెపోంది. 

కనుక చ మార్గంలో [ప్రయాణం అనివార్యం. అయినప్పుడు చీకిచివికిపోతున్న, 

గతకాలపు దుర్త క్షణాలు ఈ సమాజంలో కూడా కనిపిసాయి. అవి ఉన్నంత 

కాలం, తన వూర్వీకుల దగ్గర మార్గమథుంలో ధర్మారావు అందుకున్న కాగడా 

ఆగదు. దాన్ని ధర్మారావు వారసులమై" మగం అందుకోక తప్పదు. ధర్మ 

పథంలో, నిత్యం జరిగే ఈ భావవిప్టవ పోరాట [క్రమంలో _ మనవమంచుకున్న 

ఈ మండే కాగడా ఆరదు. 
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నగర[పనం = నూచికలు 
థి 

షః 

Do Ji EE 

ఠా జాడే వ్ర 4 

10. 

il. 

12. 

18. 

14. 

ఆం[ధ(పదేశ సాహిత్య అకాడమీ రెండువేలు సాయం చేయగా, ఆంధ 

(ప్రదేశ్ పభుత్వ విద్యాశాఖ నాలుగువేలు (గాంటుగా ఇచ్చింది _ 1969. 

శ్రీ మరుపూరి కోదండరామిరెడ్డితో ఇంటర్వ్యూ - హైదరాబాదు. 

(పముఖ సాహితీవే తలకు ఆర్థిక సాయం పధకం కింద ఆంధ పదేశ్ 

(పభుత్వం ధర్మారావుకు నెలకు యాఖై రూపాయల చొప్పున 1963 

నుండి 1968 వరకు సాయం చేసింది. 

శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావుతో ఇంటర్యూ - హైదరాబాదు. 

శ్రీ నార్ల వెంక టేశ్యరరావుతో ఇంటర్వూ ప్ల హైదరాబాదు. 

“క రవ్యం” యువజన మాసవ్మతిక, గుంటూరు,నవం బరు 1962, పేజి ౨ 

శ్ర కృరివేంజా అప్ప లస్వామితో ఇంటరూరూ = హైదరాబాదు. 

శ్రీ పుంపండా అప్పలన్వామీ దగ్రరున్న షషిపూ_రీ సభల టేపు 
ఆధారంగా. 

పొదరాబాదు తెలుగు అకాడమీ కోసం ధర్మారావును ఇంటర్వ్యూ చెసిన 

చెప ఆధారంగా (1969). 

(పశ్నావళికి లండన్ నుండి శ్రీశ్రీ పంపిన సమాధానం. 

(పశ్నావళికి లండన్ నుండి శ్రీశ్రీ పంపిన సమాధానం. 

ధర్మారావు ఉపన్యాసంలో భాగం. 1-2-1970. 

ధర్మారావు ఉపన్యాసంలో భాగం. ౫-2-1970. చలసాని |వసౌడ్ 

చేసిన చేప ఆధారంగా. 

పుప్రకాల ఆమ్మకంలో పకట నల పొధాన్యత తాపీవారికి బాగా 

తెలుసు. దాన్నె “నల్లబల్ల (ప్రకటనలో, పోన్టర్దు ఏజంట్లకు పంపడ మో 

పతికలలో విమర్శలు [పకటించడమో లేకపోతే దానితో సంబంధిం 

చిన కాం|టొవర్శల్ విషయము మీద వాదోపవాదాలు రెచ్చగొట్ల 

డమో ....... చెయ్యాలని విజయవిలాసం వ్యాఖ్యానం 'సేల్పు గురించి 

తాతగారే విశాలాం|భకు దగ్గులు నేర్పారు. ఈ అంళాలన్నీ ధర్మారావు 

తాను నడీపిన ష్మతికల్లో ఆచరించారన్నది ఇప్పటికే గమనించడం 

జరిగింది. 

హైదరాబాదు నుండి విళాలాం[ధ (పచురణాలయానికి ఠాసీన లేఖ 

8.5.1968. 
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26. 

మగ 

28. 

శ్రి తుమ్మల బెంక|టామయ్య ఉ తరానికి, తాపీ మ్మడాసునుండి సమా 

ధానం రాస్తూ తన “రచనల పాత బూజు దులుపుతున్నా'నన్నాడు. 

మ[దాసు నుండి రాసిన లేఖ 2.6.1955. 

విశాలాంధ [ప్రచురణాలయం మేనేజరు జోషీకి రాసిన లేఖాంశం, 

హైదరాబాదు A412.1972. 

“కొత సెళ్ళికొడుకులనూ పెళ్ళికూతుళ్ళనూ ఆహాం్వూనించి, వాళ్ళకు 

తగిన కట్నాలివ్వడము,(ధోవతులు - చీరలు మొదలై నవి కనిపెట్టుకు 
నుండేవాళ్ళకు రగ నలు! దానధర్మాలు _ ఇవన్నీ నా భార్య మాకిచ్చి 

పోయిన *అెగసీి. ఎంత క్షుపంగా చూచినా ఒక 500/- (అయిదు 

వందలకు) తక్కువకాదు” _ పంపమన్నారు. 

హైదరాబాదు నుండి విశాలాంధ (పచురణాలయానికి రాసిన లేఖ 

6.1.1972 

లేఖ 9. 10: 19:0. 

శ్రీమతి తాపీ" ఇమ్మతో ఇంటక్వ్బ్యూ్యూ - హిదరాజాదు. 

విజ్ఞాన సర్వస్వ ల - తెలుగు సంస్కృత రెండవ నాల్యూము. తెలుగు 

ర్స్ షానమితి 1061 పేజి 1103 - 1069. 

జ్ఞాన సర్వస్వం - తెలుగు సంస్కృతి రెండవ హాల్యూము. తెలుగు 

షా సమితి 1961 పేజి 1031 _ 1032. 

ఇదే వ్యాస నం(గహాన్ని గూడవల్లి రామ్ముబహ్మం స్మారక సంచిక _ 

తెనాలిలో పునర్వ్ము|దించిురు. విజ్ఞాన సర్వస్వం - తెలుగు సంస్కృతి 

రెండవ వాల్యూము. తెలుగు భాషా సమితి 1961 పేజి 1017.1018. 

dal 

మల్లాది రామకృష్టకళాన్ర్రీ సంచిక _ ఆనందవాణి పృతిక పేజి 2,8,4. 
C3 ta 

వానమామలె వరదాచార్యులు, పోతన చరితం 1966 పేజి 95, 96. 

హైదరాబాదు యువతీ మండలిలో జరిగిన ధర్మారావు సన్మాన సభలో 

ఇచ్చిన ఉవన్యాసం. 1972 మే. 

మడివడిగ బలరామాచార్య మేనకా విశాషామి తం స (వస్తావన 

పెౌదరాబాదు “పేజి కి _ ద. 

భారత సోవియట్ సాంస్కృతిక సంఘం, ఆంధప్రదేశ్. కరపుతం. 

మార్చి 1066. 

గుంటూరులో జరిగిన ఇస్క_స్ జాతీయ మహాసభల (1968) పత్యేక 

సంచికలో ప్రచురించారు. ఆప్పుడు తాపీవారు అనారోగ్యంతో. బాధ 

సడున్నారు. 
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నృసింహపురాణ పాఠశోధన - ఒక పాఠనిర్ణయ సూచన. భారతి 
1970 జులై. పేజి ఏ9, ౩9. 

హైదరాబాదు వబ్రిక్ నొసెటీ రిజి-సేరిషన్ ఆకు [ప్రకారం నెం.1 

(ఫసలీ 1350) అనగా 1957-1956 నాటి నెంబరు శీ2గా రిజిస్టరెంది., 

ఆచార్య రాయ[పోలు సుబ్బారావు, డా॥ బిరుదురాజు రామరాజు, 

ఉడా।। దివాకర్ల వంకటావధాని, దీపాల పిచ్చయ్య ళాశ్త్ర గార్డు మిగిలిన 

సంపాదకవర్గ సభ్యులు. 

దీని పర్యవేక్షణకు తాపీవారిసీ, దీపాల వారినీ ఆహ్వానించి షాఠనిర్హ 

యాల మీద తుది నిర్ణయం చేయించారు. 1962లో ఆరంభించి దీని 

అసలైన కాపీని ఈ సంపాదకవర్గం 1968 లో అందించింది.భాగ 

వతం పీఠికలో రామరాజు అభిిపాయం. 

శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావుతో ఇంటర్వ్యూ - హైదాబాదు. 

శ్రి నార్హ వెంక 'చేశ్వురరావుతో ఇంటర్వ్యూ - పాదరాబాధు. 

శ్రీ దేవులపల్లి (పభాకర్తో ఇంటర్వ్యూ - “హౌదరాజబాదు. 

జి. ఓ. నెం. 995 _ తేది: 27 _ ri _ 1964. 

ఈ సదస్సు “మినిట్సు" డా! భ్యదిరాజు కృష్ణమూర్తి ద్వారా తీసుకుని 

వదిశీలించడం జరిగింది. 

ఆచార్య ఖండవల్లి లక్షీ్మేరంజనంతో ఇంటరూ్యూ - హైదరాబాదు. 

శ్రీశ్రీ “గురజాడ” మన సాహితి హెదరాబాదు 1959 పేజి 45 _ 4ఉ/. 
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జీవితంలో ముఖ్యఘట్టాలు 

జననం . గంజాం జిలా, బరంపురం. 

మెటిక్ పరీక్ష్షకెశ్ళే యత్నం విఫలం. 

మెటిక్ పరీక్షలో మొదటి (శేణిలో కృతార్హత - విజయ 

నగరం. 

గురజాడను సుదూరంగా దర్శించడం. 

వళ జ వర్ణాకిమిడి రాజా కళాశాలలో |పవేశం - 

పర్లాకిమిడి. 

గిడుగు రామ్మూరితో వర్ణాకి మిడి కళాశాలలో పరిచయం. 

కోరాడ ఆదెమ్మ కుమా ర అన్నపూరమ్మతో వివాహం. 

మిడిల్ స్కూల్ టీచరుగా కొంత కాలం ఉద్యోగం అ 

మెక)_లి. 

బరంపురం కళ్ళికోట కాలేజిలో ఉద్యోగం. 

'విలాసార్జునంి నాటక రచన _ బరంపురం. 

బి.ఎ. చదువుకు ప్రయత్నాల ఆరంభం. 

వి. ఎ. కోసం మదాసు ప్రయాణం. 

పచ్చయ్యప్పాస్ కాలేజినుండి [పథమ శేణిలో క్ంఎ. 

ఉఊ_తీధత. 

వెగుజుక్క_. (గంథమాల సావన _ బరంపురం. 
స మం సమ క లు 

కందుకూరిని కలుసుకొని తన ఉషఃకాలము బహూకరణ 

'కొండెగాడు' పషతికల నిర్వహణ . వికాఖపట్నం, 

బరంపురం. 

చీకటి సంస్థానం సర్వే శాఖతో ఉద్యోగం. 

కెనెడియన్ బాప్టిస్టు స్కూల్లో ఉద్యోగం - విశాఖపట్నం. 

న్యూయింగ్లన్ కళాశాలలో ఉద్యోగం - మ్మదాను. 

మిధిక్ సొసైటీ - బెంగుళూరు _తో సంబంధాలు. 

చుండి సంస్థానంలో ఉద్యోగం వ్ల నెల్లూరు. 
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ఊర్హ్యా.డు సంస్థానంలో ఉద్యోగం. 

శం గరి పీఠాదివతి చంద సఖర భారతీ శంకరాచార్యులు 

“ఆంధ విశారద” బిరుద _పదానం _ ఊర్కాాాడు. 

పురో తెయల్ కాలేజీ నిర్వహణ _ పజయనగరం. 

ఆంతరంగిక కార్యదర్శి, దివాను పదవుల నిర్వహణ _ 
బొబ్బిలి. 

సౌత్ వల్లూరు మెనర్ జమీందారుకు ట్యూటర్ గార్జియన్ 

ఉద్యోగం _ మ్మదాసు. 

జస్టిసు పార్టీ ప్మతిక *'సమదర్శిని సంపాదక బాధ్యత 

స్వీకరణ - మ్మదాసు. 

ట్యుటోరియల్ కాలేజిలో ఉద్యోగం - ముదాసు. 

ఆభధినవాం[ధ కవివండిత సభలకు హాజరు _ బరంపురం. 

ట్యూటర్ గార్డియన్ ఉద్యోగం - మందసా. 

ఏ రచనా చేయని కాలం. భాషావరంగానూ, భావాల పరం 

గానూ మార్పులకు గురౌతున్న కాలం. 

వ్యావహారిక భాషా వాదిగా మారినట్టు గిడుగుకు ఉ తరం. 

పేపుల్స్ పార్టీవారి “జనవాణి దినపష్మతికకు సంపాదకత్వం 

మోహిసీరుక్మాంగద రచనతో సినీరంగ (పవేశం. 

కల్చరల్ కాన్ఫరెన్స్ ్పపారంభోత్సవం - గుంటూరు. 

స్టానిక కళాశాల ఆంధాభ్యుదయోత్సవాలలో |వసంగం 

కాకినాడ. 

పతికా సంపాదకుల మహానభకు అధ్యక్షత _ విజయవాడ 

'కాగడా వార ష్మతిక నిర్వహణ _మ్మదాసు. 

సినిమాల కారణంగా కలకత్తా పర్యటన. 

(తిపురనేని రామస్వామి చౌదరి రీలెవ జన్మదినోత్సవాల 

పారంభకులు - గుడివాడ. 

వాద్ 'లెక్నీషియన్స్ ర్మికూటింగ్ ఆఫిసర్, వార్ వబ్రిసిటీ 

ఆఫీసర్ పదవుల నిర్వహణ - విజయవాడ. 

ఆంధ అభ్యుదయ రచయితల మొడటి మహాసభ అధ్య 

క్షత _ తెనాలి, 

ఆఖిలభారత అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఆధ్యశివర్గా 

నికి ఎన్నిక ౬. బొంబాయి. 
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1946 ఫిబవరి 19 మోహనరావు, రాజమ్మల వర్షాంతర వివాహ నిర్వహణ 

విజయవాడ. 

1947 ఆస్మాకు గురవడం. 

1949 .1958 “జనవాణి వారవుతిక నిర్వహణ - మడాను. 

ఖ.్1 ఇంటింటి విజ్ఞానమాల నిర్వహణ - మృదాను. 
1905 తెలుగు సంస్కృతీ సభలకు అధ్యక్షత _ మాసు. 

i952 పెకింగులో శాంతి సంఘ సభలకు వెళ్ళడానికి (పభుత్వ 

ఆనుమతి నిరాకరణ. 

1952 “విశాలాం[ధ” దినపతిక |పారంభకులు _ విజయవాడ. 

TIT TT క 
1954 హనుమంతరావు, సరకల వివాహ నిర్వహణ - మడాను. 

1956 ఇల్యా ఎహౌంన్బర్ సన్మాన సభలకు అధ్యక్షత - 

మ్మదానసు. 

1956 జయ|పద, సీ. ఆ. నారాయణ రెడ్డిల వివాహ నిర్వహణ - 

మ దాసు. 

1956 వివిధ రంగాలలో (ప్రముఖులు వీరి 70వ జన్మదినోత్సవం 

నిర్వహణ - మ(దాసు. 

1956 సొంత ఇల్లు నిర్మాణం - ముడాసు. 

1957 శ్రీ వెంక మేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం సెనేటు సభ్యులుగా 

నియామకం . తిరువతి. 

19057 భారత ఫిలిం జర్నలిస్టుల సంఘం చలనచి,త పరిశ్రమ 

రజతోత్సవాల సందర్భంగా జరిపిన సన్మానం . మదాసు* 

1957-1978 ఆంధప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ సభ్యత్వం. 

1958 జూన్ హైదరాబాదు స్టిరనివాసానికి నిశ్చయం. 
1999 అభ్యుదయ కళాసమితి అధ్యక్షత _ హైదరాబాదు. 

1959 ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం ఆం ధాభ్యుదయోత్సవాలలో 

(పసంగం _ వా లేరు. 

1960 భాగ్యనగరంలోని పలువురు [పముఖులు సారథీ స్టూడి 

నె”పైంబరు 19 యోస్లో వీరి 74వ జన్మదినోత్సవం నిర్వహణ-'హెదాబాద్ర్ 

1960 'తాతాజి? రచనలు ప్రచురణ సంస్థ ఆరంభం 

హైదరాబాదు. 
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1961 ఏపిల్ 4 ధర్మపత్ని అన్న వూర్ణమ్మగారి నిర్యాణం - హైదరాబాదు. 

1961 
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1966 

1966 

1067 

1968 

1969 

1969 

1970 

అన్నపూర్ణ మ్మ స్మారక స్కాలర్ షిప్ క్రీ వెంక 'చేశ్వార విశ్వ 

విద్యాలయంలో నెలకొల్పడం. 

చిక్కడపల్రిలో కంటికి మారడం. 

“తాపీవారి (వచురణలు” నెలకొల్పడం - విజయవాడ. 

నవంబరు 11 గోపీచంద్ స్మారక సభలో (ప్రసంగం ణ్ హెదరాబాదు- 

- 1969 

“ఫీష్మ” చివరి చిత రచన. 
గిడుగు శతజయంతి సభలో |పసంగం _ హెదరాబాదు. 

గురజాడ స్మారక పరిశోధక మండలి అధ్యక్షత 

పాదరాబాదు. 

కంటికి శస్త్రచికిత్స - హైదరాబాదు. 

పురిపండా అప్పలస్వామి షష్టిపూర్సి సభ లకు అధ్యక్షత 

విశాఖపట్న ౦. 

నండీ ఆవార్డ్స్ సంఘ నభ్యత్వం - హైదరబాదు. 

ఆంధ |వదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ కార్యవర్గ సభ్యత్వం. 

ఆంధ రచయితల 

'హదరాబాదు. 

భాషమీద సదస్సులో (ప్రసంగం _ తిరుపతి. 

ఆం[ధ్యవదేశ్ సాహిత్య ఆకాడ మీ విశిష్ష సభ్యత్వం. 

వేదం వెంక|టా యశాన్రి శతజయంతి సభలో |పసంగం - 

పాదరాబాదు. 

రాష్ట్ర (పభుత్వ పుస్తకాల అవార్డ్స్ కమిటీ 

హైదరాబాదు. 

కాలు విరిగిన కారణంగా గాంధీ ఆసుషతిలో చేరడం - 

హైదరాబాదు. 

హృదయోల్లాస వ్యాఖ్య (పచురణ వూర్తి _ విశిష్ట రచనలు. 

ఆరంభం _ హైదరాబాదు. 

తెలుగు అకాడమీ |పచురణల విడుదల సభాధ్యక్షత = 

'హెదరాబాదు. 

ఖైరతాబాదులోని చాణక్య కట్టుకున్న ఇంటికి 

మార్పిడి. 
శ్రీశ్రీ షష్షిపూ రి సభలకు ఆధ్యక్షత _ విశాఖపట్నం. 

శ్రి ఆటతో 

సహకార సంఘ సభ్యత్వం _ 

సభ్యత్వం 

నివాసం 



1970 

1970 ఏపిల్ 

197i 

ఢిల్లీలో జరిగిన 4 వ ఆ(ఫో ఏషియన్ రచయితల సభల్లో 
జాతీయ కార్యనిర్వాహక వర్ష సభ్యుడుగా ఎన్నిక. 

తీవ ఆస్వస్థత. 

పెల్సు వ్యాధి (ప్రకోపం. 

1971 సెపెంబరు 5 తెలుగు లిపి సంస్కరణ సభల్లో పాలొనడం - 
లు శక a) 

1972 మె 7 

1972 మే 1కి 

1978 మే ర 

ఖ్ 

హైదరాబాదు. 

1971 వ సంవత్సరానికి కేంద సాహిత్య ఆకాడమీ 

పురస్కారం - స్వీకారం. 
భాగ్యనగరంలోని అనేక రంగాల్లోని పలువురు మి।తులు, 

సాహితీవేత్తలు, కళాకారులు; యువతీ మండలిలో పెద్ద 

ఎత్తున వీరిని సన్మానించారు. ఇందులో వీరి చివరి ఖండి 

కల సంపుటం “మబ్బు తెరలు ఆవిష్కరణ. 

తెల్లవారు జామున  ఖెరతాబాదులోని చాణక్య ఇంట్లో 

ధర్మారావు నిర్యాణం. ననన 



వంశ వృతం 
ననన 

(బండారు) తాపీ లక్ష్మన్న 

కొడుకు + కోడలు (ఆప్పన్నకు ర్ సం. అప్పుడు చనిపోయారు) 

అప్పన్న వ నరసమ్మ 

| | 
నరసింగరావు ధర్మారావు తులసీరావు వెంకటనర్శమ్మ తిరుపతమ్మ 

క. శు 5 
రమణమ్మ అన్నపూర్ణమ్మ (కోరాడ ఆదెమ్మగారి కుమార్తె గోలకొండ వెంక|టావు మాచర్గ అప్పారావు 

వెంకట అప్పారావు 

బంగారమ్మ 

ధర్మారావు 
మరు లీ: | 

ఘు సమతా పనామా కా కా నా + 

| .l : | | 
లక్షుమమ్మ బంగారమ్మ కవలలు మోహనరావు గజప తిరావు ఆహోబలరావు చాణక్య 

(సుగుణావతి) +: చనిపోయారు al చనిపోయారు ప్ల J 

ల గోల్కొండ వంకట రాజమ్మ అనసూయ సరోజిని 

ముచ్చిన అప్పారావు | | | 

సత్యనారాయణ | | i» | | 
| | విమల సుజాత జోయా ధర్మా 

. న a బెల్లపు సోహన్ సింగ్ పొట్లూరి షా . రావు 

| లక్ష్మణ్ 
a | a | 

| | సీలిమ ధర్మకిరణ్ 

| 
' | వెంకటేశ్వర గజపతి నళిని లక్ష్మి నరసింగరావు 

a ఆశ ఆశ 
| | 

అనసూయ భాస్కరరావు చినభాస్కరరావు కోదండ ఉష రంగారావు మోహనరావు కృష్ణవేణి రజని | 

or he De 8 | 
సరోజిని గ్ా [ గ వెంక షేక్ లక్ష్మణ్ లల్ఫూ సావి, త్రి ఆనంద్ గోపి. 



16 

19 

తెలి 
36 
ర్రిలి 
96 
140 
198 

219 

22 5 

229 

తిలెరి 
తలప 

489 

రెలెర్ 

రిరికి 

ర5్92 

ఇట్లా సదిచూణా ది 

పం కి 

ij7 (మూడో చేరా 

15 (అదే పేరా) 

శివ పేరాలో ఆకి 

రాజు ఉమాకాంతం 

(పసావన. 
గీ 

18 

18 

చివరి పంక్తి 

మొదటి పంక్తి 

కింది నుంచి 

రెండో పంక్తి 

౨వ పేరా కందినుంచి 

పెకి ఏడో పంక్రి 

ఇదే పేరా కింది నుంచి 

మూడో వం కి 

కింది నుంచి పెకి 

ల్వ పంకి 

మొదటి పేరా 

రెండో పంక్తి 

చివరి పేరా దెండో పంక్రి 

ఓవ పేరాలో కింది నుంచి 

మూడో పం కి 

కింది నుంచి "పెకి 

రెండో వం కి 
కెంది నుంచి పెకి 

రెండో పంక్తి _ 

కింది నుంచి పెకి 

రెండో పేరా 

రెండో వం కి 

సవరణ 

వెల్లటూరి 

నూగూలు 

ఉమాకాంతం ఆప్పటికి మ్శదాసు 

చేరలేదు. ధర్మారావు పొర 
బడటున్నది. 

౫ ౮ 

పోత్వాహం 

కాగానే 

కొలా గురుస్వామి 
లా 

(పోచేంజర్స్ 

పండిత |పమదమెపుడు 

1936 

కొండా వెంకటప్పయ్య, మాడ 

పాటి హనుమంతరావుల పసన క్తి 

పొరపాటు. నాయని వెంకట 

రంగారావు, రావిచెట్టు చరంగా 

రావు ఆని ఉండాలి. 

చిలుకూరివారి *ఆంధుల చరిత” 

అలంవలి 
c3 

ముష్కర నె జాం 

వెలువడింది. 

శ వ]పాయుడు మాత మే 

గా ర్లన్యం 

ఒంగోలు వెంకట రంగయ్య 
కందుకూరి శతజయంతి కాదు. 

సంస్మరణ సంఘం. 
1960 సెప్టెంబర్ 19. 




